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Tarybinėje mokykloje 
Ateistinei propagandai naudojamos naujos, subtilesnes formos 

22 

Lietuvoje ateistinė propagan
da iš viršaus vis labiau aktyvi
nama. Komunistinio-okupacinio 
režimo aparatas ieško vis nau
jesnių ir subtilesnių darbo formų. 
Stengiamasi sudaryti jspūdį, kad 
ateistines propagandos fronte nė
ra jokio spaudimo iš 'viršaus, 
kad pati ateistinė propaganda 
yra tik mokslinio charakterio ir 
•vadovaujamasi marksistine meto
dologija. 

1977-78 mokslo metų pradžio
je vidurinių mokyklų direktoriai 
buvo įpareigoti detaliai išanali
zuoti tėvų ir vaikų religinius san
tykius šeimoje ir už jos ribų. Kad 
nebūtų jaučiamas administravi
mas iš aukščiau, mokyklos vado
vybė per ateistinę tarybą (tokios 
tarybos yra kiekvienoje mokyklo
je, jos susideda iš kelių narių, 
vadovaujamų direktoriaus staty
tinio pirmininko) mėgina įgy
vendinti duotus nurodymus. 

Vykdant nurodymus, reikia 
nustatyti ne tik šeimas ir mo
kinius, kurie tiki, bet ir kokiame 
laipsnyje tiki. Tėvų religingu
mas gali būti nustatytas klasės 
vadovo lankymosi metu namuo
se iš pokalbio su tėvais, pagal 

religinę atributiką bute ir kt. prie
monių pagalba. Su mokiniais tu
ri būti pravesti pokalbiai arba 
duodamos jiems užpildyti anke
tos, į kurias įtraukti tokie klau
simai (jie gali varijuoti), kurių 
pagalba turi būti pateiktos ži
nios apie: 

1. tikinčias šeimas, 
2. šeimas, kurios skatina savo 

vaikus lankyti bažnyčią, 
3. šeimas, kurios praktiškai ne

tiki, bet lanko bažnyčią iš tra
dicijos, 

4. šeimas, kurių vaikai ne tik 
lanko bažnyčią, bet yra ir kate-
kizuojami, 

5. šeimas, kurių vaikai ne tik 
lanko bažnyčią, bet ir aktyviai 
dalyvauja religiniame gyvenime, 
pvz., patarnauja prie Mišių, gie
da bažnyčios chore ir t t 

6. atidžiai išanalizuoti moks
leivių bei jų tėvų religingumo 
laipcnf: praktikuoja religiją iš sa
vo įsitikinimo ar tik iš tradici
jos, lanko bažnyčią savo noru ar 
tėvų skatinamas. 

Visa tai turi išryškinti klasių 
vadovai, kurie verčiami būti šni
pais ir dirbti mokytojo asmenybę 
žeminantį darbą-
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Šiauliai 
1977 spalio 6 Šiaulių IX vidu

rinės m-los X kl. auklėtoja Pet 
ravičienė liepė pasilikti po pa
mokų mokinei Daliai Judikavičiū-
tei kažkokiam "svarbiam reika
lui". Prasidėjo pokalbis. 

—Tai kaip, Dalia, stosi į kom
jaunimą ar nestosi? — užklausei 
auklėtoja. 

— Ne. 
— Bet žiūrėk, vaikeli, o kaip 

tu įstosi į aukštąją mokyklą? 
— Neįstosiu ir nereikės. 
— Kodėl nenori stoti į kom 

jaunimą? 
— Esu tikinti ir nestosiu. Kom

jaunimo nesuderinu su religija. 
Toliau auklėtoja pradėjo mo

kinę kaltinti, kad ji agituojanti 
kitas mergaites ir todėl klasėje 
dar yra 10 nekomjaunuolių. Da
lia paneigė šį kaltinimą: 

— Nejaugi jie neturi savo gal
vos? 

Po ilgo pokalbio auklėtoja Pet 
ravičienė parlydėjo mergaitę 
į namus ir bandė įkalbėti jos mo 
tina, kad Dalia stotų į komjau
nimą, tačiau motina pareiškė ti
kinti Dievą, ir jos dukra kom
jaunuole nebus. 

— Tai gal nors vienuoliktoje 
klasėje įstos? 

— Niekada! 

Vysk. J, Labukas 
Romoje 

Roma. — Balandžio 13 d. per 
Maskvą į Romą atskrido vysk. J. 
Labukas-Matulaitis, Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos apaštalinis administrato
rius. Jį iš ok. Lietuvos atlydėjo 
kun. J. Žemaitis, Rumšiškių kle
bonas ir kunigų seminarijos pro* 

Į fesorius. Kaip ilgai išbus Romo-
ije, tuo tarpu nežinoma. 

Bubių piliakalnis Kelmės apylinkėj 

PRANCŪZAI IŠBANDĖ 
NEUTRONINE BOMBA 

Carrillo prieš 
revoliucines idėjas 

Madridas. — Ispanijos komu
nistų vadas Santiago Carrillo, 
atidarydamas pirmą partijos kon
venciją po 40 metų, kreipėsi į 
Europos komunistus, prašyda
mas atsisakyti revoliucinių idė
jų, klasių kovos ir pradėti bend
radarbiauti su demokratinėmis 
vyriausybėmis. 

Padidės varžybos 
tarp oro linijų 

Washingtonas. — Senatas 
83:9 balsais nutarė sumažinti val
džios kišimąsi į oro linijų reika
lus. Tokiu būdu linijos, turėda
mos laisvesnes rankas, galės tarp 
savęs daugiau varžytis dėl kainų 
ir skraidyti kur nori. įstatymo 
projektui pritaria Carteris, bet 
Atstovų rūmų aviacijos pakomi
tetis nėra linkęs tokiam projek
tui pritarti. 

Jeigu Senato priimtas projek
tas būtų įstatymu, skraidymai bū
tų pigesni, patarnavimas dar la
biau pagerėtu. 

Su Maskva reikia 
kalbėti kietai 

Maskva. — Maskvos sluoks
niuose taip aiškinamas pastebė
tas griežtesnis disidentų persekio
jimas: Kremlius pajuto, kad Car
teris traukiasi, nežada ginti žmo
gaus teisių taip energingai, kaip 
buvo užiangažavęs. Pastebima, 
jog ne tik disidentai pradeda jus
ti kietesnę ranką, bet ir teatrai 
bei kultūriniai vienetai. Jiems 
priekaištaujama, kad oer daug 
rodo Vakarų groduJcdios / 

Čilėj amnestija 

Santiago. — Čilės vyriausybė 
rengiasi paskelbti visuotinę am
nestiją politiniam kaliniam. Tai 
pranešė pats prezidentas genero
las Pinochet, pažymėdamas, kad 
amnestija palies visus kainuosiu: 
ekstremistus, kurie po 1973 ka
rinio perversmo už priešvalsty
binę veiklą karo tribunolų bwvo 
nuteisti įvairiomis kalėjimo baus
mėmis. 

Paskutinėmis žiniomis, Čilėj 
amnestija jau paskelbta, palies 
1,200 politinių egzilų, esančių 
užsieny, ir 290 kalinių. 

Mongolai apie kinus 

Ulan Bator, Mongolija. — 
Mongolijos komunistų partijos 
organas "Unen", komentuoda
mas sovietų nusiskundimą, kad 
Kinija atmetė Maskvos "geros 
valios" mostą, rašo: Sovietų Są
junga pademonstravo norą su Ki
nijos liaudies respublika norma
lizuoti santykius, vadovautis tai
kaus sambūvio principais be jokių 
išankstesnių sąlygų. Deja, Pe
kinas, propaguodamas naujo karo 
neišvengiamumo tezę ir varyda
mas šmeižto kampaniją prieš so
cialistines šalis, ypatingai Sovietų 
Sąjungą, siūlymą atmetė. 

"Mongolijos liaudis žino, kad 
Sovietų Sąjunga nuoširdžiai 
trokšta gerų kaimyninių santy
kių su visais kraštais ir pateikė 
konkrečių, konstruktyvių pasiū
lymų, iš kurių Mao Tse^—tungo 
įpėdiniai tik pasijuokė". 

Washingtonas. — Amerikie
čiai, grįžtą iš užsienio, turėtų 
teisę be muito įsivežti pirkinių 
iki 500 dolerių, vietoj dabar tik 
100 dol. Tokią rekomendaciją pa
siūlė Senato Finansinis komite-

Gevelandas 
New Yorko pėdomis 

CIevelandas. — Ohio didžiau
sias miestas, CIevelandas, bank
rutuoja. Jeigu ir toliau bus to
kios išlaidos, kaip dabar, rugsė
jo mėnesį, baigiant kalendori
nius metus, deficito bus 23 5 mil. 
dolerių, sako miesto biudžeto ty
rinėtojas Ralph Muntz. 

Miesto mokyklų vadovybė jau 
nuo kovo mėnesio neturi kuo pil
nai sumokėti 11,000 mokytojų ir 
mokyklų personalui. 

Paryžius. — Prancūzija iš-j 
sprogdino neutronine bombą, ra
šo "France Soir". Bandymas bu
vo atliktas slaptai Pacifiko saloj. 
"Le Figaro" pridėjo, kad tai bu
vo Mururoa salyne, netoli Tahi-
ti, kur buvo daromį bandymai 
ir su kitais atominiais sprogdini
mais. 

Prancūzų spaudos žiniomis, ka
riniai ekspertai bombą nori pri
taisyti prie 155 milimetrų pa
būklo. Oficialūs sTuoksniai apie 
bandymus nieko nenori kalbėti, 
nei patvirtina, nei paneigia. Mi-
nisteris pirmininkas Raymond 
Barre parlamente tik tiek pasakė, 

kad "mūsų gynyba turi būti stip
rinama". 

Gynybos sekretorius Harold 
Brown, kuris dabar dalyvauja 
NATO atominių planavimų gru
pės posėdžiuose Kopenhagoje, sa
kė, kad Amerika neutroninę bom
bą išbandė. Tokią pat teisę turi 
ir kiti kraštai. 

Prancūzų kariniai ekspertai 
taip sako: jei prezidentas Vale-
ry Giscard d'Estaing paskys, jog 
reikia su neutroninio ginklo pro
grama eiti toliau, Europa nebus 
reikalinga Amerikos atominio skė
čio, tuo skėčiu toliau bus Prancū
zija. Prancūzija pasidarys galin
giausia Europos šalimi. 

Amerika būtu 
gynusi kanale 

Washingtonas. — Amerika bu
vo pasiruošusi gintis, jei Panamos 
karinės pajėgos būtų puolusios 
kanalą, sakė Baltųjų rūmų spau
dos sekretorius Jody Powell. Tai 
buvo atsakymas Panamos šefui 
gen. Omar Torrijos, kuris minė
jo, jog Senatui neratifikavus su
tarties, kanalas būtų susprogdin
tas. 

I tokį Torrijos pasakymą atsi
liepė nuosaikesni panamiečiai ir 
nusistebėjo savo šefo negudriu 

Panaikino 
diskriminaciję 

Washingtonas. — Aukščiausia
sis teismas 8:0 balsais išaiškino, 
kad Tennessee draudimas kuni
gams būti renkamiems į valstijos 
legislatūrą yra nekonstitucinis. 
Tokius draudimus anksčiau yra 
turėję keturiolika valstijų, Te-
nessesse buvo paskutinė. 

Antarktikoį kur baigiasi diecai prasideda ilga žiemos naktis 

Raudonosios brigados 
ultimatumas 

Corvaro, Italija. — Nurody
tam ežere policija Aldo Moro la
vono nerado. Kalėjime esą Rau
donosios brigados vadai patvirti
no, kad pranešimas apie jo nu
žudymą ir įmetimą į ežerą bu
vęs pasityčiojimas iš policijos. 

Raudonoji brigada vakar pasa
kė, kad Aldo Moro yra gyvas, 
bet jis bus nužudytas po 48 va
landų, jeigu per tą laiką nebus 
paleisti suimtieji ir teisiami bri
gados vadai. Ultimatumo termi
nas nustatytas iki šeštadienio 3 
vai. p.p. 

Paskutinis susirgimas 
raupais 

Washingtonas, — Paskutinis 
žmogus, susirgęs raupais, yra So-
malijos gyventojas Ali Maalin, 
23 metų ligoninės virėjas. Tokio 
paskutinio šia liga sergančio bu
vo jieškoma ilgai. Dabar beveik 
tikra, kad liga yra galutinai iš
naikinta, sako Donald Hender-
son, Johns Hopkins sveikatos mo
kyklos Baltimorej dekanas. Tik
rą žodį bus galima pasakyti po 
dvejų metų, jeigu liga niekur pa
sauly nepasirodys. 

Reikia sumažinti 
išlaidas 

Washingtonas. — Jeigu Carte
ris nesumažins federalinių išlai
dų, 1980 metais infliacija pasieks 
10 procentų, sako Baltųjų Rūmų 
ekonominis patarėjas Alan 
Greenspan. 

Vance Maskvoje 

Maskva. — Valstybės sekreto
rius Vance vieši Maskvoje. Jis ti
kisi, kad bus galima pasiekti ge
resnių rezultatų dėl strateginių 
ginklų sumažinimo. Pagrindinis 
jo derybų partneris yra užsienio 
reikalų ministeris Gromyko, bet 
tikimasi, kad vieną sesiją turės 
su Brežnevu. Maskvoj išbus Iki 
sekmadienio. 

Derybų objektu yra sovietti 
bombonešis Backfire ir didžiosios 
raketos, o sovietai iš Amerikos no
ri išsiderėti sulaikyti vairuojamų 
ir sumodernintų kitų raketų ga
mybą. Nemanoma, kad bus pa
siektas galutinis sprendimas, tik 
pasiekta pažanga. 

Prieš išskrisdamas iš Londono 
Vance dalyvavo Central Treaty 
organizacijos narių posėdy ir ta
rėsi dėl sovietų ir kubiečių didė
jančios grėsmės AfrikaL 

Mengistu skris 
pas Castro 

Nairobi — Etiopijos Šefas 
Mengistu Haile Mariam greitu 
laiku lankysis Kuboje pas FideI 
Castro, pranešė oficialus Addis 
Ababos radijas. 

Omar Torrijos 

pasakymu. "Jis turbūt buvo pa 
ėmęs kokių vaistų, tai tiesiog kvai-

Amerika parduos 
aukso 

Washingtonas. — Gegužes 23 
Amerikos iždas pradės pardavi
nėti auksą. Paskutinį kartą par
davinėjo 1975. Bus parduota apie 
300,000 uncijų aukso. Tokiu bu-

la", sakė Guillermo Endara, Pa-j du norima sumažinti Amerikos 
narnos Panamenista partijos, di - prekybinį deficitą ir pakelti doie-
džiausios politinės grupės, vadas. į rio kainą. 

MŪSŲ DURYS ŠNIPAMS ATVIROS 
Washingtonas. —"Mūsų du

rys šnipams atviros", rašo "U. 
S.News and World Report" ve
damajam. Per paskutiniuosius 
penkerius metus sovietų bloko 
oficialių asmenų Amerikoj padi
dėjo daugiau negu 50 procentų, 
1972 buvo 1,383, šiais metais jau 
1,898. Iš jų 1,266 yra rusai. Pra
sidėjus detantei, lankytojų skai
čius nuo 6.344 1972 metais pa
kilo iki 12,000 praėjusiais metais. 
Per metus apie 20,000 sovietų jū
rininkų išlipa į krantą. FBI ži
niomis, didelė dalis tų diploma
tų, lankytojų ir jūrininkų yra šni
pai, o nuolatinių KGB agentų 
yra apie 5,000. 

Ne vien karines paslaptis va-

Naujas Izraelio 
prezidentas 

Jeruzalė. — Izraelis turi nau
ją prezidentą. Parlamentas 86:23 
balsais, 11 susilaikius, išrinko iš 
opozicinės darbo partijos drama
turgą ir politiką Yitzhak Navo-
ną, gimusį Jeruzalėj. Išrinkimas 

4 sutapo su įo 57-juo gimtadieniu. 

gia, bet ir pramonines, moksli
nes, technologines. Sovietų taiki
niu yra ypač Kongresas. Stengia
si užverbuoti Kongreso tarnauto
jus, prieinančius prie paslapčių. 

Kas reikia daryti? Sugestija: 
sumažinti sovietų lankytojų skai
čių ir neleisti taip lengvai visur 
jiems maišytis, nors Valstybės 
departamentas yra ir kitos nuo
monės. Antra — neduoti karinių 
užsakymų firmoms, kurios nemo
ka saugoti paslapčių. Bet pats 
svarbiausias patarimas — susilai
kyti nuo persekiojimo tų agentū
rų, kurios saugo mus ir gaudo 
šnipus. Amerikos saugumas yra 
svarbesnis nei keršto dvasia, sa* 
ko žurnalas. 

KALENDORIUS 

Balandžio 21: Anzelmas, Opor-
tuna, Krivis, Skalvė. 

Balandžio 22: Soteras, Tarbu-
la, Visgailis, Žvaigždonė. 

Saulė teka 5:03, leidžias 6:36. 

ORAS 
Dalinai saulėta, vėsoka, neto

li 50 laipsnių^ 

m 
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Bed V Grybauskas, 4144 So. Mapfcwood, CUoago, IL 60683; 

P.LS. ŽAIDYNĖMS 
BESIRUOŠIANT 

Slidininkai skiria 300 dolerių 
Kai Pasaulio Lietuvių dienų 

fjTignainis komitetas Amerikai, 
vadovaujamas A- Vakselio, dar 

trukus padarys org. komitetas. 1 
Oficialus varžybų atidarymas: 

bus trečiadienio vakare Etobi-į 
coke stadione, krepšinio salėje, j 
Kartu bus proga pamatyti kele- j 
tą geresnių krepšinio rungty- • 

t nių. Oficialus uždarymas bus 
nepradeda išsijudinti. Chicagoje j p rieš futbolo rungtynes tarp 

Chicagos Lituanicos ir New 
Yorko YAK. Šių rungtynių 
priežžaismyje susitiks abiejų 
klubų senjonj komandos. 

FUTBOLAS 
IŠ BRAZILIŠKOS 

STATISTIKOS 

Brazilija yra vienintelis kraš
tas, kuris dalvvaus visose de-

Chicagos siidinėtojų klubo pirm. A Bartkus, stebint 
įteikia 300 dol. čekį ŠALFA ^-gos atstovui iza. Z. Mereckiui, 

taurės \*aržybų finaluose. Kur 
didžiosios valstybės? 

Vyt. A. KriTcščiūnas 

stiprią pradžią padarė Siidinė
tojų klubas, paskirdamas PJL.S. 
žaidynėms 300 dolerių. 

Šis klubas jau egzistuoja 10 
metų, turi gerą būrį narių ir 
yra daugiau socialinio pobūdžio. 
Jo valdybą šiuo metu sudaro 
pirm. A Bartkus, ižd. Z. Me-
reckis. P. Paulauskaitė ir J. 
Rimkūnas. Klubas kasmet or
ganizuoja keletą mažesnių iš
vykų į šiaurinį Wisconsiną ar , 
Micbiganą ir vieną didžiulę i š - j s l m t P3**"111© pirmenybių, ir j ir užsienio spaudoje bei mege-jre Tiraspolyje dalyvavo Pane-
vyką j Colorado ar Ntew Mecsico j š i a ? s nJfiJaf8 dalyvaus Argenti- Į jų tarpe. Normalu, kad Brazili- j vėžio moksleiviai ir laimėjo pū

rą 21—14, bet krenta prieš 
Rostovą 13—20. Kauno Zalgi-
rietės kovoja geriausiai — lai
mi prieš Zaporožą 12—9, Kiši-
niovą 21—18 ir Sverdlovską 

— Vokietijos pralaimėjimas, 25—19. Jos šiuo metu randasi 
prieš Braziliją Hamburge šukė-, antroje vietoje, 
lė daugybę komentarų vietinėje j _ Futbolo moksleivių turny-

kainus. Šios išvvkos sutraukia I *<>*• J i **** **&<>* 5 ™ ^ ** 
200 siidinėtojų. užpildo visą lėki į f ? i * > . Ispanija ir Austrija 

ja automatiškai pasidarė pašau , mą yjetą, nugalėję Kazanę 
lio pirmenybių favoritu. Anglų įo—i , Tiraspolj 4—1, Odesą 

ttrvą, kuriame skamba lietuviš
kos dainos ir kalba. 

Nėra abejonės, kad ši puikų 
žestą žaidynių org. komitetas 
atitinkamai įvertins i r kad tai 
bus paskatinimas kitiems klu
bams ar organizacijoms, 

APYGARDINfiS 
PIRMENYBES 

Kaip jau įprasta prieš dides
nius įvykius, apygardinės suke
lia ypatingą susidomėjimą ir Visose pasaulio pirmenybėse 
atskleidžia visų komandų jėgas, brazilai išstatė 130 žaidėjų, 
Štai Rytų apygardos pirmeny- daugiausia dalyvavęs yra Jair-
bėse pereitą savaitgali New ' zinko — 16 kartų, Pelė Santos 
Yorko LAK pasirodė milžiniško ' 14 kartų ir t. t. Daugiausia jvar 
pajėgumo su tokiais krepšinin čų yra įmušęs Pelė — 12, Jair-

zinko, Ademlr, Leonidas po 9 
ir t t Brazilijos pasaulio pir
menybių balansas: 29 laimėji
mai. 7 lygiosios ir 9 pralaimė
jimai, |varcių santykis 109-53 

Prieš visus tris šiuos kraštus j ir italų -spauda su tuo sutiko, 4 3 į? fj^alė Kijevą 1 0 
Brazilija turi pozityvų balansą į tuoj priduriant, kad V. Vokie-
ir turėtų kvalifikuotis pusfi- j tijos rinktinei trūksta tokių as-
naliuL 

Brazilijos futbolo sąjunga bu 
vo |kurta 1914 m., o | FIFA įsi
jungė 1923 m. Iš 192,000 futbo
lininkų Brazilijoje 8,000 yra 
profesionalai. Net šiuo metu 
FIFA prezidentas yra brazilas, 

'— Ledo ritulio Lietuvos pir
menybės baigėsi, bet Kauno 

menybių kaip Beckenbauer ar staklės ir Pluoštas turi po ly-
Overath. O valstybės preziden 
tas W. Scheel pastebėjo, kad 
geriau pralaimėti Hamburge, 
negu vėliau Argentinoje. 

— Kai V. Vokietijos federa
cija pakeitė savo nuomonę ir 

tuo tarpu iki šiol šis postas pri- nutarė vis dėlto kviesti Bechen-
klausė europiečiams. 

kais, kaip Misevičius (6'-ll") iš 
Providence uto, Aleksiūnas (6'-
6") iš Kentuckv ir Šimkus (6'-
6") New Yorko miesto gimnazi
jų "Ali star". 

š | savaitgalį tokios pirmeny
bės vyksta Toronte, kur Aušra 
pasirodys su geriausiais Kana
dos žaidėjais broliais Rautin-
šais. O Chicagoje Vid. Vak. 
apygardos pirmenyybėse bus. 
tur būt, daugiausia netikėtumų. 

Jau -iš pat rvto Curie mo-

giai taškų. Turės peržaisti. 

LAUKO TENISUS 
ŠEDTC DVEJETO 

TURNYRAS 

Chicagos lietuvių teniso klu
bas šio sezono bene paskutini 
subuvimą ruošia balandžio 29 d. 

i vakare ir ne Vv'imbledono klubo 
aikštėse, kaip visada, bet pui-

moj ir pasiruošusios pasaulio kiame Oak Brook klube, už 
pirmenybėms yra Brazilija, gas- j Hinsdale, tuoj pat prakirtus 
troliuojanti Europoje. Argenti- j 83-čią kelią ant Ogden Ave. 
na, užtikrintai laimėjusi prieš' šeimų dvejetus gali sudaryti 
Rumuniją 2-0, ir Lenkija, jspū- • bet kokia šeimos kombinacija. 

baueiį pasaulio pirmenybėms, 
tai New Yorko Cosmos pa
sakė: N e ! 

— Šiuo metu jau geroj for-

dalyvavo pajėgiausios Pietų Aus
tralijos ir Viktorijos krepšinio ko
mandos, rungtyniavo ir Austra
lijos lietuvių vyrų, moterų ir 

I jaunių berniukų rinktinės. Vy-
'rai žaidė aukščiausioje A klasė-
fie ir užėmė gafbmgą HT-čią vfe-
|tą. Moterų rinktinė, kurioje la
ibiausiai stokojo pagrindinių žai

dėjų, taip pat užėmė III-Čią vietą, 
i Geriausiai pasirodė mūsų berniu
kai savo grupėje užėmę I-mą vie
tą ir laimėjo 200 dolerių premi-

I 
Vvrų rinktinė— Hawthorn 

47:50 (25:25) 
Tai buvo vyrų rinktinės ge

riausiai sužaistos rungtynės, nes 
Havvthom yra viena K pajėgiau
sių krepšinio komandų Melbour-
ne, kurios pagrindinis penketu
kas — krepšininkai S JAV-bių. 
S u o metu Australijoje visose pa
jėgesnėse vyrų krepšinio koman
dose startuoja po porą ar dau
giau amerikiečių krepšininkų. 

Šiose rungtynėse lietuvių krep
šinio rinktinė, nors ir ne visai 
pilnos sudėties, sužaidė pasigėrė
tinai. Kaip visuomet taikliai taš
kus medžiojo melbumiškis A. Mil
vydas, tad 7-toje minutėje pir
mauta 16:10. Rezultatas dar buvo 
lygus iki paskutinės minulės, bet 
čia sėkmė lydėjo varžovus. Dau
giausiai taškų pelnė A. Milvy
das 18, E. Kardas 14, R. Gulbinas 
9. Mūsų vyrų rinktinės didžiau
sias trūkumas — stoka ūgio. 

Moterys geriausiai pasirodė 
paskutinėse dvejose rungtynėse, 
veikusios "Bermuda' 49:26 ir Bro-
ken Hill rinktinę net 60:26. Jei 
ankstyvesnėse rungtynėse mūsų 
krepšininkės žaidė labai sukausty
tai, tai šiose rungtynėse atvirkš
čiai, lietuvaitės pademonstravo 
rezultatyvų spartos žaidimą. Per 

(Nukelta f 5 pusi.) 

TUNISAS SUSPENDUOTAS l 

Afrikos kontinento atstovas 
pasaulio pirmenybėse yra Tu
nisas, tačiau Afrikoje jis su
spenduotas dviem metams. Mat, 
per taurės varžybų rungtynes 
prieš Ghaną Tuniso komanda, 

tykios salėse prasidės vyrų j enpatenkinta teisėjo sprendimu, 
krepšinis ir vienose iš pirmųjų; išėjo iš aikštės. Suspenduotas 
rungtynių susitik3 Detroito Ko-i trejiems metams ir komandos 
vo pirmoji komanda prieš Cice- ' kapitonas, 
ro Ateit|. Ateitis visuomet buvo i 
Ketas riešutas, tuo tarpu Ko-! 
vas surinkdavo sąstatą, vertą j Meisteris taurės pusfinalių 
dėmesio, tik ypatingomis pro- J varžybose Iiverpool lengvai lai- Į 
gomis. Ir štai tik todėl Chicagos I į * Prieš Borussia 3-1 o belgų F. j 
lietuviai turėtų gausiai pasiro-1C Bruegge prieš Juventus Tu 
dyti Curie mokykloje šeštadie-! r i n 2"0- Anglai ir belgai finale 

dingai sutvarkiusi Graikiją 5-2. 
Tuo tarpu Iranas, stipriai pasi-

8 doL mokesti, kurs apmoka 
aikštes, sviedinius, pizza užkan-

rodęs prieš Jugoslaviją 0-0, pa džius ir atsigaivinimą, siųsti Č 
šaulio pirmenybėse šansų daug: žilioniui 40 Survey St , Palos 

IŠ TAURĖS VARŽYBŲ 

neturi, nes bus grupėje su Olan 
dija, Peru ir Škotija. 

— V. Vokietijos meisterį nu
lems paskutinės dvi rungtynės. 
Po lygiai taškų turi F. C. Koeln 
ir Borussia Moenchengladbach. 
Pirmenybių pradžios favoritai 
S. V. Hamburg atsidūrė 7-je 
vietoje, o Schalke 04 net 10-je: 

O. Gešventas 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Vieninteli visos Sąjungos 

krepšinio meisterio titulą iškovo
jo Lietuvos mergaičių rinktinė. 
Sudaryta iš Vilniaus speciali
zuotos jaunimo krepšinio mo
kyklos mokinių, pastiprinta kė

ni, nes Kovo komandos sąstate į Taurės laimėtoją pusf ina- j liomis kaunietėmis, ji laimi 

Hills, Dl. Telef. 361-0285 iki 
balandžio 26 d. 

Visiems kitiems, negalintiems 
dalyvauti šiame turnyre, tuo 
pačiu metu bus pravestas regu
liarus "round robin". 

AUSTRALIJOS KREPŠININKAI 
REPETUOJA 

Velykų švenčių metu Mt. Sam-
bier miestelyje, kuris randasi 
maždaug pusiaukely tarp Mel
burno ir Adelaidės, įvyko gran
diozinis — tradicinis krepšinio 

tii i i i ittiitiinit'tiiniiii i i i i i i i i i iniiii i i iDiii 
10% — 20% — SO% pigiau mokėsite 
o i apdraudę nno ugnies ir automo
bilio pas mos 

F R A N K Z A P O L I S 
S20&tt West »5tn Street 

Cbicago, Dlinots 
Telef. GA 4-8654 

muitniiiHtinunHiinnimiimmtrrnmm 

S 0 P H I E B A R Č U S 
BADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 * i 9:30 v. ryto. 

Telef.: 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOB AVE. 
C H I C A G O , ruL. 60626 

bus proga pamatyti tokias mū- j Uaose Anderiecht — olandų 
są buvusias žvaigždes, kaip E. į TVente 20, o Austria Vienos 
Modestą (taip!), E. šilingą |pneš Maskvos Dinamo 2-1. 
(taip!), F. Čekanauską, jo bro- | Austrai, pralaimėję pirmąsias 
liūs ir kt. Sunki duona laukia i 2-1* kvalifikuojasi finalui prieš 
Neries ir Lituanicos, ir kovos' belgus baudų mušime 5-4. 
žada būti gero lygio. VEFA taurės varžybose pran 

Tinklinis šeštadienį vyks Mar i cūzų Bastia Įveikia Zuerich 1-
ouette Parke, o visi finalai sek-! 0, o Barcelona — olandų End-
madierų nuo 1 vai. p. p. taip pat hoven 31. Pirmąsias rungtynes 
Marąuette Parke. j laimėjo olandai 3-0 ir kvalifi-

Ta pačia proga Lituanicos', kuojasi finalui prieš Bastia. 
klubas šeštadienio vakare ruo
šia šokius Jaunimo centre. 

IŠ SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMŲ 

Galutinė registracija tiek ko
mandinėms, tiek individuali
nėms varžyboms yra birželio 
1 d. 

Visos varžyybos vyks puikia
me Etobicoke Olympium sta
dione, tik dalis krepšinio, tink
linio ir lauko teniso dėl per di
delio dalyvių skaičiaus bus pra
vesta pagalbinėse vietovėse, o 
taip pat šaudymas, golfas ir 
futbolas vyks kitur. 

Vyrų krepšinis prasidės pir
madieni, birželio 26 d. Stalo te 
nišas vyks antradienį ir trečia
dieni, lauko tenisas — trečia
dieni iki šeStadienio. lengv. at
letika, plaukimas, šachmatai, 
šaudymas ir tinklinis prasidės 
ketvirtadieni. Liko nenustatyy-

Pažymėtina, kad dvi belgų ir 
dvi olandų komandos Europos 

prieš Maskvą 68—66, Tašken-1 

tą 55—48, Almą-Atą 64—47 ir 
Dniepropetrovską 62—56 ir lai
mi titulą. Tuo tarpu merginų 
rinktinė liko penktoje vietoje. 

—- Rankinio antrojo rato pir
menybėse Kauno Granitas su 
Minsku baigia 29—29. pralaimi 
Maskvai 27—34 ir laimi prieš 
Lvovą 25—17. Lentelėje laikosi 
5-je vietoje. 

Vilniaus Eglė moterų pirme
nybėse pasiekia 2 pergales: ] 
prieš Maskvą 19—18 ir Brova-I 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tet 776-4363 

J. & J. PHARAAACY 

\feteta!, vitaminai importuoti kvepalai, gydomos iolės frtt 
Valkiojamos kSdes, ramentai Ir kt, pirkt! ar nuomos; 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS 

ta golfo varžybų pradžiai ką ne»; peraftytS 

Ambicinga Australijos lietuvių moterų krepšinio rinktinS žaidynėse 
j Toronte sieks nugalėtojų titulo: pirmoje eilėje iš kaires: R. Sidlauskai-
į XI, R. Rupinskaitė, S. Visockis, E. Vyšniauskaitė, V. Juciūtė. Antroje 
eilėje A. Sobaitė. R Grigonytė. L. Pikeiytė. A, Tamošiūnaitė ir R. Kas-

Q n a r t e r l v 

OUH SAVINOS 
cejrriFicATts 7 4̂ * 

tARNUPTO 

iitfor 

AT OUt 10W IATES 
WVIT H H L P A V M Į M 

T O f-1T V O U H I f M C O ^ t f 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

322 WEST OBMAK IOAD 

vrm 
KOSSt a o n . » w . f f ) r l . V 4 f t a r . * 1 * M t . § -& 

SEHVIRG CHICAGO JUfD SUBUBBS SINCE 1905 

| 
m 

I 

IHE LIIHUANIAN WCNKLO-WII>fc 0AJL\ 
JBCOOŪ (Mld ai Cbicago. ŪL Pufaltobed 4*Oy 

Sundar*. Ūsai Hottdaya, days aftar Chrirtmu 
aad buvot oy tte Lrthuanuua Catfkollc Pnm society 

t 
J 
1 

Subacrtpoaą_ 
Ohaois aad C&nada. 

(3100. 
ia tte 

Cook 
U.SA. $31.00. Fonas* 

Pssto ištaido mattnaK pakrltarUMd 
ratas oesiunčianil. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad-

ii Jo mokesti, atžymima fld kada yra užsimokėjęs 
OBAUOO 

ir Cook 
Kitur JAV 
Kanadoje . . . . 
Užsienyje . . . . 
Savaitioia . . . . 

i 

I • Administracija dirba kas. 
dtea nuo 830 iki 4^0, Šešta
dieniais nuo &30 iki 12.*0a 

• Redakcija dirba kasdien 
830 — 4:00. Initadimtiii 
&30 — 12HJ0. 

• Redakcija straipamus taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik i& anka 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turini neatsako Skrthimų 
kaine* prisiunčiamos gavus pra-

fymą. 
nuiiiiHiiiiiiiiiiiuifiiiiiiituiiiHiuiiiiuiuiuiiuiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHaiiiiiiir 

DU K. 6. BALUKAS 
AknšerŲa Ir aautec? Ugos 
GinettHomnS CtUrargiJa. 

6449 So. PoJaskl Bd. (Crawford 
Medieal Baflding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligoniua pasai sualrarima. 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

&farqartte MedicaJ Center 
« U S S a Eedsie Avenae. 

VaL: pirmad.. antrad Ir ketvirtad. 
C iki 7:S0 vaL vakaro. 
SeStad. nno 1 Iki S vaL 

Pagal miaitarima. 
Ofiso veiel. WA »-S«70. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

Tei. ofiao HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 WestTlst Street 

VaL: pirm^ antr.. ketv. ir peakt 
X:90 - 5:00 vai. popiet, t r e t ir šeftt 

tik susitarus. 

0r. Jonas 8. BYLA-BYUITIS 
GALVOS JR STUBURO LIGOS 

2858 West 68rd Street 
Chkaco, minois 60629 

Tel. —476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L Cf ARA 
OPtOMBTRISTAS 

2709 West 51 st Street 
Tel. — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; fieStad. 10-1 vai. 

Ofia. toL 7354477; Re*. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGa 

Specialybe — Serro k* 
Onodnes ligos. 

CR.* WFX)RD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pnlaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K s A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West OSrd Street 

Plnnad.. antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nno 12 Iki 2 vaL ir nuo o iki 8 vaL 
vak. Seštad. nuo 1 Iki 4 vaL 

Ota, PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West OSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westeni Avenue 
1002 No. Westent Aveaoe 
TeL atsakoma 12 valandų 

48»4441 — 561-4605 

įtaigos b buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49th Court, Ocero, DL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

trec Ir aeStad 

TeL ofiso Ir boto: oLympie 2-4159 

N . P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHTRTJRGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. va\., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet. 

TeL R£nanee 5-1811 

U% WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydyto.1as). 

3925 West 59th Street 
VaL: ptarmad., antrad., ketviread. h-
pexikt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. Tred ir šečtad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KtDIKIV JB VAIKŲ LIGOe 

SPECIALISTE 
MKDICAL BUlLDrVG 

"156 South Westera Avesne . 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryta 

iki i vai. popiet 
Ofs. teL BE 7-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. k 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik auritaros. 

O P T I C A L S I U D I O 
VIOLETA KAROsarre 

7061 Sa WashteBaw — TeL 778-S7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus-
Didelis akinių reniu pasirinkimas 

VaL: pirm., antr.. penkt. 10-5:S9. 
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

TeleL — 282- 4156 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIP.rRGIJA 
Ofisai: 

111 NO. V7ABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL A V E . 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviftaf) 
OPTOIIETRISTAS 

Tflsrina akte. Pritaiko BfcaąaaM ft 
"Contad teo&ir 

2618 W. Tlst St — TeL 757-5149 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Aditmn 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR «-0«l7 
Ofiao vaL: pirmad. ir ketvirtad. 

nno 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 
Ofiso teL H E 4-212*. Narna GI 8-61M 

DR. Y. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 ir 6-7 — ii anksto susttama. 

TeL ofiso PR 66446 
F. C VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West Tįsi Sfreet 

Valandos: 1-6 vaL popiet. 
Tr&i. ir SeAtad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-5108; naaru 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Nanasaasett Avesne 

VaL: pirm., antr., ketv. h* penkt 
2-7; sestidVpli<i pagal susitarimą. 

Perskaitę "Drauge", duokite ji kitiems. 
• • 

•a^tfi 
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Maskvos kėslai — 
• • 4 

PRIPAŽINTI OKUPUOTA LIETUVA 
Naujas okupantų įžūlumo įro- jie nori iš Amerikos siųsti pagal-

dyroas yra UPI žinių agentūros bą savo artimiems pensininkams 
perduotas pasikalbėjimas su ta- Lietuvoje — už dovanų siunti-
riamu okupuotos Lietuvos užsie- nius nuplėšiama dvigubai tiek, 
nio reikalų uministeriu,, Vytau- kiek daiktai verti, 
tu Zenkevičiumi. (Išspausdino Nuvykęs pensininkas norėtų 
Reading Eagle 1378 m. kovo 5 turėti bent spaudos ryšį su savo 
d.) Tas buvęs Sovietų ambasados iki tol gyventu kraštu — Ameri-
tarnautojas Washingtone, Sovie- ka, norėtų iš spaudos žinoti, kas 
tų delegacijos narys prie Jungti- darosi jo gyventame Amerikos 
nių Tautų dabar reiškia Maskvos mieste tarp lietuvių, kas iš jo pa-
norą, kad okupuota Lietuva, ko- žįstamų miršta, tuokiasi. Bet o-
kia ji dabar yra, būtų JAV. pri- kupantai Amerikoje spausdina-
pažinta nepriklausoma valstybe, mų laikraščių neįsileidžia. Tai 
Girdi, toks veiksmas pašalintų pensininkas, nusikėles į okupuo-
gerą dalį biurokratiškumo, pa- tą Lietuvą, iš karto būtų visiš-
lengvinty kultūrinius mainus, kai atskirtas nuo tos aplinkumos, 
sunormuotų su Lietuva santy- su kuria jo gyvenimas daugelį 
kius, nutrūkusius po antrojo pa- metų buvo surištas, 
saulinio karo. Esą, kaip gi JAV m 

gali pripažinti visą Sovietų Są
jungą, o nepripažinti jos dalies. 

Kremliaus atstovas V. Zenke
vičius čia prabyla ne Lietuvos, 
o Maskvos reikalais. Kalba ne tai, 
ko norėtų lietuvių tauta, o tai, ką 
diktuoja Sovietų Sąjunga. Jei 
V. Zenkevičius nori sulaukti Lie
tuvai pripažinimo, tai turi pasi
rūpinti, kad pati Maskva Lietuvą 
pripažintų nepriklausoma, vyk
dytų savo ankstyvesnius taikos 
sutarties ir nepuolimo pakto įsi
pareigojimus ir nesikištų į Lietu
vos vidaus reikalus, palikdama 
kraštui laisvai ir savarankiškai 
tvarkytis. 

Maskva turėtų pirmiausia iš
vesti iš Lietuvos savo įgulas, at
šaukti enkavedistų dalinius, leis
ti krašte rinkimus, o ne taip, kaip 
yra dabar, kai kandidatus tegali 
siūlyti tik komunistai ir sąrašuo
se yra tik tiek kandidatų, kiek tu
ri būti išrinktų. Tada būtu gali 
kalbėti apie nepriklausomybę. 

Kinija — bosimoji didžioji galybe 
Ieško naujų drangų ir magina sapeSdinti prieius 

Amerika gerai pažįsta padėt?. 
JAV kongreso komisija 1954 m. 
labai nuodugniai ištyrė visas o-
kupacijos klastas ir pavartotą 
prievartą ir paskelbė, kad kraš
tas prijungtas jėga ir apgaule ir 
šitokios skriaudos neįteisins. 

Toliau tas "užsienio reikalų 
ministeris" Zinkevičius kalba, 

šiuo metu kom. Kinija turi di
džiausią pasaulyje karinę jėgą, 
įskaitant 2,5 miL kariuomenę, 
235,000 jūreivių, 225,000 aviaci
jos personalo, papildomus 50,000 
vyrų oro apsaugai ir daug kitų 
smulkesnių įvairaus pobūdžio ka
rinių vienetų. Kariuomenė turi 
7 šarvuotas divizijas, 119 pėsti
ninkų divizijų, 4 raitelių, 6 pa
rašiutininkų, 41 geležinkelių ir 
statybų ir 20 artilerijos divizijų. 
Karo laivynas turi 226 laivus. 
Statyklose statomi minonešiai, 
povandeniniai ir kitokie pagalbi
niai laivai. Aviacija turi 400 ko
vos lėktuvų, statoma daug bom
bonešių. 

Atominiai ginklai 
Kinija turi prisidariusi ir ato

minių ginklų. Jos lėktuvai jau 
gali pasikrauti ir išmesti atomi
nių bombų. Kinijos spartesnį 
apsiginklavimą gerokai sutrukdė 
kultūrinė revoliucija. Dabar pasi
keitus sąlygoms, Kinija pastoviai 
didina savo atominių ginklų at
sargas ir apie 1980 m. turės jų, 
palyginti, gana daug ir apie tą 
laiką pradės statyti atomine jėga 
varomus povandeninius laivus. 
Be visų šitų jėgų kom. Kinija 
dar turi 5 milijonų vyrų milici
ją, gerai organizuotą, apmokytą 
ir ginkluotą. Ji gali būti panau
dota divizijomis ar pulkais, jei 
reikia sustiprinti reguliarią ka
riuomenę. Savo sienų apsaugai 
Kinija turi specialią 300,000 ka
riuomenę, irgi gerai paruoštą bei 
ginkluotą. Jokia pasaulio valsty
bė neturi tokių didelių karinių 
jėgų. Svarbiausia tos milžiniškos 
milicijos užduotis yra įgyvendint 
Mao Tse tungo strategines bei 
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ka, o antiokupantiška. Ji ne ig
noruoja lietuvių tautos, o siekia 
lietuvių tautai laisvės nuo Mask
vos ir jos tarnų, kaip Zenkevičius, 
prievartos. 

Zenkevičiaus kėslai išryškėja, 
kad tam tikras skaičius lietuvių, kai jis pasako, kad, kol nėra pri
gyvenančių JAV-se, tapę pensi- pažinimo, yra sunkumų perkelti 
ninkais, norėtų gyventi Lietuvo- palikimus į Lietuvą. Okupan-
je ir dabartinis nepripažinimas tams svarbu ne žmonių laisvė, o 
tam kliudąs. Tokių pensininkų palikimų pinigai. Zenkevičius 
gal daugiau norėtų Maskva, ku- nesiskundžia, kad dabartinės Lie-
ri jaučia didelį užsienio valiutos tuvos nepripažįsta ir Kanada, 
trūkumą. Ne tik pensininkai, bet Prancūzija, V. Vokietija ir Vati-
ir išeivijos dalis norėtų grįžti į kanas, nors dauguma iš 3.4 mil. 
tėvų žemę, bet grįžtų, jeigu ji Lietuvos gyventojų yra katalikai 
būtų laisva. Tačiau okupuotos Jei Zenkevičius pripažįsta, kad 
Lietuvos pensininkas dabar yra daugumas katalikai, jis turi dėti 
belaisvis. Jis negali laisvai aplan- pastangas, kad krašte katalikų 
kyti savųjų, gyvenančių JAV-se. teisės nebūtų mindžiojamos, kad 
Jis negali, jeigu nori persikelti ten nesiautėtų ateistų mažuma, 
gyventi į JAV, gauti išvažiavimo Zenkevičius išdrįsta kalbėti, 
vizos, o jeigu ir padaromos ko- kad Lietuvai sunku užsieny turė-
kios retos išimtys, tai sulaikomas ti tiek daug diplomatinių atsto-
jiems pensijų mokėjimas, nors tos vybiy, todėl "mums atstovauja 
sovietinės pensijos ir labai men- Maskvos atstovai". Laisvoji Lie
kos, palyginus su Amerikos. Kai tuva įstengė turėti savas atstovy-
dabar Amerikoje gyvenantieji bes. Čia ne finansų ar kitų sun-
pensininkai žino, kaip okupan- kūmų reikalas, o paprastas oku-
tai elgiasi su pensininkais Lietu- pacijos reiškinys, 
voje, jie negali ten net vykti. Jie Korespondento prispirtas tas 
neturi jokio užtikrinimo, kad, jei- "Lietuvos užsienio ministeris" 
gu jiems nepatiks, jie laisvai ga- pripažino, kad net ir kasdienės 
lės grįžti, nes Sovietų Sąjungoje juodos duonos trūksta Lietuvoje, 
nėra jokios laisvės emigravimui. Esą, kalti, blogi metai. Nepri-
Ta priespauda okupuotoje Lietu- klausoma Lietuva visada turėjo 
voje labai jaučiama. Pensininkai pakankamai duonos sau ir ekspo-
net negali būti tikri, kaip jiems tui. Blogi ne metai, o bloga prie-
būtų su jų pensijų išmokėjimais, vartinė okupacinė kolchozinė 
Doleriais jie tikriausia negautu, tvarka. Jeigu Lietuvos ūkininkai 
Pensininkai gerai žino, kaip oku- turėtų laisvę, jie vėl aruodus pil-
pantai skriaudžia gimines, kai nai pripildytų. f. Pr. 

Zenkevičius labai blogai in
formuotas, jeigu jis sako, kad da
bartinę nepripažinimo padėtį 
JAV diplomatai laiko "absurdiš
ka". Jo paties kalba yra absurdiš
ka. Amerikos diplomatai yra tos 
pačios nuomonės, kaip ir Ameri
kos vyriausybė, kuri tvirtai ir pa
kartotinai skelbia, kad prievarta 
įvykdyto Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos negalima pri
pažinti, nes tai neteisėtas aktas. 
Gerai, kad Zenkevičius bent pri
pažįsta, jog JAV kongresas šiuo 
klausimu neturi tokios nuo
monės, kaip Maskva. Kongresas 
glaudžiai susietas su JAV visuo
mene ir atspindi daugumos žmo
nių pažiūras ir nusistatymus. 

Zenkevičius tvirtina, kad "JAV 
ignoruoja lietuvių tautą ir mus 
įžeidžia tik todėl, kad JAV-ėse 
yra maža antilietuviška grupė 
(besistengianti įtakoti Washing-
toną) . Amerikoje yra lietuviu ir 
kitų laisvų žmonių grupė, ir tai 

? ! " ^ S L ^ . S . f 1 ? 1 ! ? ? " i a S r ^ l d ė j a s tuo atveju, jeigu 
priešo okupuota ir Kinija būtų 

priversta vesti partizaninį karą. 

Vietnamo karas įrodė Mao Tse 
tungo pažiūrų teisingumą. Men
kai ginkluotos Šiaurės Vietnamo 
partizanų jėgos, bet aukštos mo
ralės ir glaudžiam ryšy su vietos 
gyventojais, naudodamos puoli
mo ir pasitraukimo taktiką, ga
bių vadų vadovaujamos, niekais 
pavertė galingiausios pasaulyje 
kariuomenės apginkluotos mo
derniausiais ginklais pastangas. 
Mao Tse rungas skelbė dėsnį, kad 
tautos masės vykdo istoriją. Ta
čiau jo idėjos ne iš karto įsigalėjo 
kom. Kinijoje. Nemaža buvo jų 
priešininkų, kaip pvz. buvęs ka
ro ministeris Lin Piao, abejojęs 
jų praktiškumu ir piršęs mažą, 
bet gerai ginkluotą kariuomenę. 

Kariuomenė ir partija 

1975 m. priimta konstitucija 
kariuomenę subordinuoja komu
nistų partijos kontrolei. Mirus 
Mao Tse tungui, kurį laiką vy
ko kova tarp kraštutinių kairių
jų ir nuosaikiųjų partijos vadų. 
Šiems laimėjus, kariuomenė pa
laikė nuosaikiuosius. Tuo būdu 
Kinija gana greit nugalėjo vidi
nę krizę ir išvengė didesnio mas
to brolžudiškų kovų, kurios, 
kaip buvo laukiama, būtų galė
ję sukliudyti pasireikšti Kinijos 
įtakai tarptautiniuose reikaluose 
Aplamai, kom. Kinija dabar mė
gina atsistoti greta didžiųjų vals
tybių, sumažinti jų įtaką ir pa
ti iškilti kaip didvalstybė su pa
saulinio masto politiniais bei ka
riniais interesais. 

Kalbėdami apie Tolimuosius 
Rytus, Azijos reikalų žinovai tei
gia, kad Kinija pirmiausia steng
sis pasigaminti didžiules atomi
nių ginklų- atsargas su ilgo sie
kio raketom ir pasistatyti atomi
niu kuru varomų povandeninių 
laivų. Dabartiniu metu spraga 
tarp jos ir dviejų didvalstybių 
yra milžiniška. Ir tai yra svar
biausia priežastis, kodėl kinai ne
nori pirmieji panaudoti atomi
nių bombų. Kinija stengiasi pa
sigaminti pakankamai branduo
linių ginklų pirmam puolimui, o 
jau turėdama pakankamai ato
minių povandeninių laivų — 
būti pasiruošus antram antpuo
liui. Kartu ji stengiasi sustiprin
ti savo kariuomenę ir miliciją 
taip, kad jos karinės jėgos ne tik 
prilygtų ir pralenktų didvalsty-
bių jėgas. 

Prieš Sovietų politiką 
Toliau ji viską darys, kad su

silpnintų Sovietų politinę bei 
karinę įtaką, padrąsindama prie
šingų Sovietams jėgų sukaupi
mą, rodydama palankumą ame
rikiečių interesams ten, kur jie 
galėtų pasitarnauti Kinijos reika
lams. Kai Sovietų įtaka bus su
tramdyta, Kinija padrąsins prieš 
amerikietiškas jėgas, netgi pagel
bėdama Sovietams susidaryti pa-
kamai politinės bei karinės įtakos, 
kad susilpnintų JAV pasaulinę 
galią. Ji stengsis sudaryti sąlygas 
kuriose abi didvalstybės įsiveltų 
j konfliktą, ir kiekvienai jų pada
rytų didelę žalą taip, kad galiau
siai liktų ji viena didvalstybė. Ši
tų tikslų siekdama, ji paskatins 
Europos ūkinę bendruomenę ma-
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žintl savo priklausomybę nuo 
JAV, pagelbėti Rytų Europos tau
toms sukilti prieš Sovietus, ūkiš
kai ir politiškai remti Vidurio 
Rytų tautas, kad jos galėtų pa 
sipriešinti JAV ir Sovietų įsiki
šimui ir kad jos baigtų tarpusa-
vius ginčus. Taip pat Kinija teiks 
karinę bei ūkinę pagalbą Afrikos 
tautoms, kad jos galėtų atsipa
laiduoti nuo užsienio įtakų, pa-
silikdamos vien su Kinijos įtaka. 
Taip pat ji pataikaus Japonijai, 
kad ši nusisuktų nuo JAV ir So
vietų. 

Azijai ir Afrikai pagalba 
Jau ir dabar Kinija duoda viso

keriopą pagalbą Azijos ir Afrikos 
tautoms. Taip ji pasirašė su Japo
nija prekybos ir draugiškumo su
tartį, jai teikia savo labai aukš
tos kokybės naftą. Pakistanui, 
Nepalui, Sudanui, P. Jemenui, 
Tanzanijai duoda visokią paramą, 
o Burmos ir Angolos partizanams 
siunčia ginklus. Jos įtaka siekia 
netgi Pietų Amerikos valstybes. 

Dabar Kinijos įtaka nusitęsia 
nuo Japonijos iki Pietų Amerikos, 
besistengdama pažeisti dviejų 
didvalstybių pasaulinius intere
sus ir tapti vienintele pasaulio 
didvalstybė. Pagal Mao Tse tun
go mokymą, Kinija turi susidoro
ti su savo priešais, kiekvieną jų 
nugalint atskirai ir sau pajungiant 
visą buržuazinį pasaulį. Jos teri
torijos dydis, jos milžiniškas gy
ventojų skaičius, jos didžiuliai 
gamtos turtai ir jos klusnūs bei 
darbštūs žmonės ją įgalins tap
ti didvalstybė. Kinijai laikas ma
žai reiškia. Dešimtmečiai kinams 
mažai reiškia. Susitvarkę namie, 
jie pradeda reikštis pasaulyje kaip 
didelė jėga su neribotom užma
čiom. 

Lituanistinių mokyklų mokyto
jų ir jaunimo studijų savaitė vie
nuolika metų buvo ruošiama 
Dainavos stovykloje. Sunkiai iš 
anksto pravedama dalyvių regist
racija rengėjams ne kartą suda
rė daug netikrumo ir rūpesčių, 
kaip praėjusiais metais, nežinant, 

bus, jiems vadovauti pasikviesda-
ma L. Tomašauską, buvusį ilga
metį Kanados LB švietimo pir
mininką. Kanados LB švietimo 
komisija jau užsakė 50 kamba
rių Toronto universiteto bendra
bučiuose prieinama kain.čia vie* 
no asmens kambarys su pusry-

ar stovykla įvyks ar neįvyks, be- Į čiais septynioms dienoms kainuos 
likus tik dviem savaitėm iki sto- apie 70 dol., o imant dviems su 
vykios pradžios. Sausio pradžio
je buvo išsiuntinėta anketa vi
soms lituanistinėms mokykloms, 
prašant pasisakyti dėl dalyviu 
skaičiaus mokytojų studijų savai
tėje, duodant pasirinkimą tarp 
Dainavos ir Kenebunkporto vie
tovių. Gavus daugumos atsa
kymus, pasirodė labai menkas 
užsiangažavimas studijų savaitė
je dalyvauti. Pradėjus ieškoti ne
dalyvavimo priežasčių, pasirodė 
atostogų sunaudojimas Pasaulio 
Lietuvių dienoms Toronte ir LSS 
VI tautinei skautų stovyklai. Rei
kėjo derintis prie Pasaulio Lietu
vių dienų Toronte ir jungti Mo
kytojų studijų savaitę. 

Tokiam planui pritariant PLB, 
JAV LB ir Kanados LB vadovy
bėms, mokytojų studijų savaitės 
dienos bus birželio 27-30 dieno
mis, po jų dalyvaujant Pasaulio 
Lietuvių dienose. Dalyvaujan
tiems sporto žaidynėse skiriamos 
vakarinės sesijos. 

Tokios Mokytojų studijų savai
tės rengimą labai paskatino Ka
nados LB švietimo komisijos 
noras šią savaitę rengti Toronte. 
Abiems institucijoms nutarus 
bendrai ruošti XII JAV ir Kana
dos Mokytojų studijų savaitę, jos 
rengimo planai bei programa bu
vo aptarta lituanistinių mokyklų 
mokytojų suvažiavime Toronte 
ir Kandos LB Švietimo komisijos 
posėdyje. 

Kanados LB švietimo komisija 
pasiėmė tvarkyti visus techniš
kus studijų savaitės rengimo dar-

dviguba lova išeis apie 55 dol. 
asmeniui už savaitę. Neribotas 
vietų skaičius yra gaunamas T h e 
Royal York viešbutyje. Rezerva
cijos turį būti atliktos ne vėliau 
kaip gegužės 26 dieną. Rezerva
cijos Toronto universiteto bend
rabučiuose, įmokant pusę pinigų 
už savaitę, atliekamos pas L To
mašauską (236 Dovercourt 
Road, Toronto, O n t Canada, 
M6J 3E1), kartu pridedant ir 5 
dol. asmeninį registracijos mokes
tį Visi prašomi paskubėti, Moky
toju studijų savaitės posėdžiai 
vyks Royal York viešbučio patal
pose, kur valgytojams bus pada
rytas grupinis papiginimas. The 
Royal York viešbučio rezervaci
jos atliekamos rašant The Royal 
York, Reservation Manager, 100 
Front street West, Toronto, Ont" 
Canada M5J 1E3. Mokytojų stu
dijų savaitės registracija bus ga
lima atlikti pradedant studijų sa
vaitę, birželio 27 dieną, antra
dienį, nuo 9 iki 10 v.r. Royal 
York viešbutyje. 

Komunistinės Kinijos vyriausybė sustiprino gimimų kontrolę. Partijai 
pavesta sustatyti, kiek kuri šeima gali vaikų auginti 

KINIJA VĖL GAMINA 
MĖLYNA PORCELIANĄ 

Kinijos T.y»n<ti»g respublikoje 
po aštuonių šimtmečių vėl pra
dėta gaminti išdirbiniai iš mė
lynojo porceliano. Jaosju kros
nyse, šensi provincijoje, gami
nami 20 įvairių modelių išdirbi
niai, kurie prilygsta tam mėly
najam porcelianui iš Tang di
nastijos laikų, t y. nuo VU iki 
X š. po Kr. Tuos Tang dinas
tijos krosnis buvo sunaikinę 
sukilėliai iš šiaurinių Sung di
nastijos sričių XII-ame šimtme
tyje ir mongolai, įsiveržę į 
Siaurės Kiniją. 

-
Nuo 1958 m. imtasi atnaujinti 

porceliano pramonę ir, darant 
kasinėjimus bei tiriant sugriau
tąsias krosnis, pavyko nustatyti 
senuosius mėlynojo porceliano 
pagaminimo metodus. Naujo
sios Kinijos agentūra sako: " Is 
torijos žinovai, menininkai i r 
kiti mokslininkai visi yra tos 
nuomonės, kad tas modernusis 
porcelianas yra taip pat gražus, 
jei ne gražesnis, kaip ir sena
sis". A. T . 

BAZALTAS — TRAPUS 
AKMUO 

Bazaltas — viena labiausiai 
paplitusių žemėje uolienų. Ba
zaltas lydosi esant 1250° C. 
temperatūrai 

Išlydžius bazaltą ar praleidus 
j j pro filjeras, gaunamas pluoš
tas, turintis tokių savybių, ku
rių neturi gamtinis bazaltas. 
Natūralus bazaltas — tai tra- naudojama 
pus akmuo. Jis gali atlaikyti 
temperatūros svyravimus nuo 
25 iki 600°C. Bazalto pluoštas 
atlaiko temperatūros svyravi
mus nuo 200 iki 1000°C. Si 
oluoštą perolėati kur kan suo

kiu, negu tokio pat storio plie
no vielą. Be to, bazalto pluoš
tas yra nepaprastai atsparus 
vibracijai ir agresyviesiems 
chemikalams, šį pluoštą galima 
sėkmingai naudoti laivų ir ma
šinų statyboje, šaldytuvuose, 
medicinos technikoje ir meta
lurgijoje. 

Tačiau daugiausia medžiagų, 
pagamintų iš bazalto pluošto, 

statybose. Mat, 
5 cm storio presuoto bazalto 
plokštė izoliuoja garsą ir žilu
mą taip pat, kaip ir 1 m storio 
plytų siena. 

Bazalto pluošto tyrimai tebe
vyksta, j a 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
ST. DZLKAS 

15 
Dauguma svetimomis kalbomis Eltos biuletenių 

dėl ribotų lėšų yra leidžiami nors regulariai, bet tik ke
liskart į metus, ir todėl negali aptarnauti kasdieni
nės spaudos. Jie talpina daugiau išliekančią ir gilesnės 
reikšmės turinčią informaciją iš okupuotos Lietuvos 
ir todėl jie yra pateikiami, kaip dokumentinė medžiaga, 
kuri gali būti panaudota bet kada visų, kas domisi Lie
tuvos klausimu Išimtį tuo atžvilgiu sudaro tik itališ
koji Eltą, kurią plačiai naudoja Italijos dienraščiai. 

Vliko pastangos informuoti pavergtą ir nuo Va
karų izoliuotą tautą buvo iš dalies realizuotos, kai at
sirado galimybių lietuviškoms radijo transliacijoms į 
Lietuvą. Pirmoji radijo valandėlė pradėjo veikti 1954 
m. iš Madrido (Ispanijoj) radijo stoties. Netrukus po 
to buvo gauta panaši valandėlė ir per Romos radiją. 
Šios programos buvo pilnai išlaikomos Vliko lėšomis ir 
paruošiamos bei perduodamos jo paskirtų žmonių. 
Pranešimai lietuvių kalba iš Vatikano radijo siųstuvo 
buvo dalinai Vliko remiami finansiškai ir medžiaga. 
Šios transliacijos Lietuvos gyventojų, kad ir su dide
liu vargu, buvo sekamos. Iš jų buvo sužinoma, ne tik 
kas vyksta pasaulyje bei ką veikia išeivija, bet ir iš
girstama okupantų bei jų samdinių veiksmų teisinga 
interpretacija. 

Po Vliko pirm. dr. K.J. Valiūno atsilankymo Filipi
nuose, buvo gauta lietuviška radijo valandėlė Sibiro 
lietuviams iš Manilos episkopato Veritas stoties. Ji 
pradėio veikti 1970. Pasta ruoiu metu šios valandėlės. 

vo panaikintos. Jų vietoje veikia platesnio masto lie
tuviška programa per Laisvės radiją Munchene, išlai
komą iš viešųjų JAV lėšų. 

Be įvairiomis kalbomis leidžiamų periodinių El
tos biuletenių ir įvairiomis progomis valstybių vyriau
sybėms adresuotų memorandumų, Ylikas išleido sveti
miesiems informuoti eilę knygų ir brošiūrų. 

Vienas svarbiausių tokių leidinių yra 1973 m. 
prof. dr. B J . Kaslo paruoštas dokumentų su komen
tarais rinkinys "The USSR - German Aggre&sion 
Against Lithuania". Veikalas yra plačios apimties 
528 pusL — su Lietuvos žemėlapiu ir plačia biblio
grafija. (Knygą išleido Robert Speller and Sons, Pub-
lisbers Inc. New York). Veikale išsamiai ir dokumentų 
šviesoje išanalizuotas Lietuvos nepriklausomybės ne
tekimo laikotarpis 1939—1945 metais ir Sovietų Rusi
jos bei Vokietijos vaidmuo šioje dramoje. 

Be to, Vlikas išleido dr. A. Šapokos istorinį vei
kalą "Lithuania Through the Ages". ir J . Audėno re
daguotą Twenty Years Struggle f or Freedom of Lithu
ania'. Taip pat išleido keletą smulkesnių brošiūrų sve
timomis kalbomis ir keletą knygų lietuvių kalba. Ver
timas jugoslavo politiko Milovan Djilas knygos "Naujo
ji klasė" buvo skirtas pavergtai tautai Paminėtina dar 
dr. V. Sruogienės knyga Lietuvos Steigiamasis seimas, 
išleista 1976 m. 

Automatiškai prie Vliko veikias Lietuvos Tyrimo 
Institutas yra sutelkęs nemaža informacinės medžia
gos Lietuvą liečiančiais klausimais. Tarp kitų, j is yra 
išleidęs stambų trijų tomų M. Brako redaguotą veika
lą Mažoji Lietuva. 

Mirus abiems autoriams —dr. J. Pajaujui ir dr. 
D. Jasaičiui — jų ruoštos knygos apie Sovietų ir vo
kiečių okupaciją Lietuvoje, baigiamos redaguoti ir ne
trukus bus išleistos. 

Netrukus bus išleista M. Drangos rašoma enci-
klopedinio pobūdžio plačios apimties (50 pusi.) kny
ga ftno-m Mfef anie LJetnvn ir ios r»rohl*»rnas. 

, išskiriant Vatikano ir Romos, vietinių vyriausybių. bu-< Lėšų trukumas riboja bet kokius pianus įaieiau 

daugiau Lietuvos problemas nagrinėjančių reikalų sve
timomis kalbomis. 

Dar paminėtina viena svetimųjų informavimo for
ma, kurią Vlikas per savo narius a r Įgaliotus tam rei
kalui asmenis vykdo jvairomis progomis ir Įvairiuose 
kraštuose. Kai vyksta tarptautinės konferencijos, kon
vencijos a r suvažiavimai, ypatingai dalyvaujant vy
riausybių atstovams ir kur gali būti paliesti Lietuvai 
artimos problemos ar žmogaus teisių klausimai, Vliko 
įgalioti žmonės aprūpina tų susibūrimų dalyvius a t i 
tinkama literatūra arba specialiai paruošta medžiaga. 
Paminėtini du Helsinkio Europos saugumo paruošia
mųjų ir baigiamųjų konferencijų atvejai, kai ten nu
vyko ir veikė Vliko pirmininkas ir kiti pabaltiečių vei
kėjai. 1975 m. Vlikas pasiuntė S. Kudirką į Kopen
hagą liudyti A. Sacharovo vardo t a rp t apklausinėjime 
apie žmogaus teisių padėtį Sovietijoje. Tų pat metų bė
gyje H. Kulber buvo pasiųsta, kaip stebėtoja, su a t i 
tinkama literatūra į Meksikoje vykusią moterų konfe
renciją 197.10.25-31 Belgrade konferencijon Vliko 
prašomas nuvyko kun. K. Pugevičius. Jis buvp prim-
t a s JAV ambas. A. Sherer ir Vatikano atst. Msgr. Fonz-
-Munoz. Jiems plačiai išdėstė Lietuvos problemas. 

Per daugelį savo veiklos metų Vlikas yra tapęs 
neabejotinu Lietuvos laisvės bylą liečiančių dokumen
tų ir istorijos šaltinių centru. Visa tai Vlikas, esant 
reikalui, panaudoja. Antrą vertus, Vliko archyvinė 
medžiaga patraukia daugelį lietuvių ir svetimųjų, be
sidominčių Lietuvos klausimu. Rašą laikraštini 
traipsnį, mokslinę studiją, ar šiaip besidomi Lietuvos 
problemomis dažnai kreipiasi į Miką prašydami jiems 
reikalingos medžiagos, kuria jie yra aprūpinami Ne
retai Vliką aplanko asmeniškai ne tik žurnalistai a r 
tyrinėtojai, bet ir kitų tautų laisvės kovotojai bei 
darbuotojai. Tuo būdu Lietuvos klausimas paskleidžia
mas įvairiomis formomis, o Vliko sutelkta istorinė 
medžiaga tarnauja Lietuvos nroblemų populiarinimui. 

f Jba <tsiquaal 

I 
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25-čio šventėje svečiams prisistato Grandinėles koncertinė grupė, 
atlikdama juostų šokį (Liudo Sagio choreografija, A. Bražinsko muzi
ka). Priekyje Daiva Marcinkevičiūtė, Wolfram Von Kiparski ir kiti 
Grandinėlės šokėjai 

kh£W£lilI§§'£SBi 
NUOTAIKINGA 

GRANDLNĖLĖS DIDŽIOJI 
ŠVENTĖ 

Atvelykio sekmadienį, leisda
miesi iš Kirtiando aukštumŲ į 
CJevelandą. sustojom, kaip rašy
tojas Jurgis Jankus, mano kaimy
nas iš Lietuvos, sakytų: paganyti 
motorinį arklį gasolino stotyje. 
N u o gretimo gasolino siurblio pa
judėjo mašina, pilna baltaplau
kių, simpatingų vaikų. Tai Bar-

vičiūtė, L Švarcaitė, V. Titaitė, 
N. Židavičiūtė ir V. Žilionytė. 
Tuometinės vysk Motiejaus Va
lančiaus mokyklos vedėjas A. Ta-
mulionis dabar joms įteikė gra
žias prisiminimų nuotraukas. Čia 
pat buvo premijuoti ir du 1977 
metais buvę geriausi ir paslau
giausi šokėjai: Dana Palubinskai
tė ir Algis Mainelis. Jie gavo pi
nigines premijas. 

Grandinėlę sveikino visa eilė 
sveikintojų raštu: Hamiltono 

tuŠKaite-\on Kipars*u veze savo ... « A - J * * .: 
., . ~ ,. . , . . ~ . 'mergaičių cnoras Aidas , tauti 

vautus l <jranct:ne:es pnessventi-
nę repeticiją. Jiems, pasiekti re
peticijos vietą, visad reikia nu
važiuoti daugiau 50 mylių. Bet 
kai tėvai ir vaikai turi entuziaz
mo, ir tolimi keliai pasidaro ne 
taip tolimi. 

Tai tik vienas pripuolamas pa
vyzdys, kiek visiems reikia pasi
aukojimo, kad bendri lietuvių 

Tyi.; ' . . .?. . _ , r - ? _ . ; - r •_ • <?.-

giai padėkojo visiems, salėje e-
santiems ir nesantiems, už šiltą 
dėmesį Grandinėlei, o Grandinė
lės šokėjai pradėję suktinį, įtrau
kė ir visus dalyvius šokiams. 
Šventė praskteic 6:30 rvr. ir tesėsi 
iki 1 vai nakties 

Grandinėlės 25-čio šventė bu
vo pakili, svečiai ir ilgiau užsitę
susiai programai kantrūs, visi 
gražiai išsipuosę ir gerai nusi
teikę Visi nešykštėjo linkėjimų, 
kad mūsų jaunimas ne tik gražiai 
tautinius šokius šoktų, bet ne
mažiau ir pačią Lietuvą mylėtų. 

Balys Gaidžiūnas 

VACLOVUI KASAKAIČIUI 80 
METŲ 

Tyliai savo artimųjų ir bičiu
lių tarpe balandžio 5 d. dukters 
Romualdos ir dr. Algio Čepulių 
svetinguose namuose atšventė sa
vo aštuoniasdešimtąjį gimtadie
ni. 

V. Kasakaitis priklauso tai lie
tuvių veteranų generacijai, ku
rie statė besikuriančią Lietuvą, 
nepriklausomo gyvenimo metais 
ją puoselėjo, auklėjo ir kultūrino, 
matė jos trumpo laisvo gyveni
mo graudų saulėleidį ir tragišką 
pabaigą. Tie savanoriai, mokslo 
ir kūrybos atstovai, ekonominio, 
kultūrinio, švietimo bei sociali
nio gyvenimo pradininkai jau 
palengva traukiasi iš gyvenimo, 
palikdami plačiųjų darbų, aukos, 
ryžto ir entuziazmo pėdsakus mū
sų tautos istorijoje. 

Išblaškyti jie po visą pasaulį. 
Dalis jų dar neša vergovės rea
lybę krašte, kurį jie norėjo maty
ti laisvą, kūrybingą ir lafmmgą. 
Daugelis iš jų gyvenimą pabai
gė per greitai: Sibiras, kalėjimai, 
kankinimai, persekiojimai, badas 
ir ligos pagreitino užbaigti šią že
mišką kelionę. 

Vaclovas Kasakaitis — vienas 
iš tų nepriklausomo gyvenimo 
pradininkų, laimingai leidžia sa
vo dienas ramiai, džiaugdamasis 

Jr A K O A . V i JI C 1 
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PARDAVIMUI MOTORAI 
* 
* 

Turime 4 motoru**, labai gera
me stovyje, kurios galite Įsigyti 
labai prieinama kair.a Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekančos: 
1. We«tinghouse metor, S pkase. 
1.5 HJ\, 60 cyeles. 220-240 V. — 

$15.00 

C LA S SI F IE D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

2. Kimbfe Motor, 1 phase. V% H P , 
60 cyeles 220 V. $15.00 
S. KimMe Motor, S phase. J H.P.. 
60 cyeles, 220 V. %tt.W 

t J ^ ^ SZ2TJE2Si 2951 W. 63ni St.f 436-7878 
phase, 5 ttP„ 60 eycte, 220-240 *.' 

6 
man. $27,300. 

mat. 3 mieganti. 06 ir Tal-

Ciažut bungatow — 6 kamb. 2 «- way airport. $95,500,00 
ainiai. 83 ir Keozie. $64,200 

15 mėty senumo, 5% 
miegami. Daug rūbinių. 2% *aaš- ga
ražas. 63 ir Narragansett. $54,000. 

2-jų aukštų — po 6 kamb. mOr. 
65 ir Talman. $32.500. 

50 akrų žemes Lemoate. $10.000 
ož akių. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tas 

R E A L E S T Ą T E 

For mate by omier 8 Fiat 
Tbree 3-bedroom apts. Near Mid-

Call 735-8408 

$25.00 

Tetetaiuokite — 

LU 5-9500 
UIIUIIUiHHIlIUIIIUHHIIIIIIIllIlllllllllHlt 

D £ M E S I O 

nių šokių mokytoja J Matulaitie
nė iš XY, tautinių šokių moky- , , , . . ,. _ 
toia Marijošienė iš Hartfordo, tau Į P a š a l f*** tunma sve:xata Cle 
tinių ŠOKIU žurnalo Wuus leidė
jas V Belajus, Vladas Venckus iš 
Venezuelos. Misčikai iš Floridos, 

tHiHiitiiitiiiiiiiimiiiiiiHiiitiimuiiimiti 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamų kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

Telefonu 476-3950 
mtiHtHfMttimiiiiniuuiiiiiiiiumiiiiimi>> 

MARQUETTE PARKE — 
MAŽIAU $40,000 

Duokite pasiūlymą 
Mūr. IV2 aukšto bungalow gimi

ningom šeimom gyventi Skubiai 
parduoda. Geras investavimui paja
moms. Informacijai kreipkitės { 
Sylvia. 

SIRLES & SON REAUT OO. 
T o l . _ V t f t g f f g f l 

niiiiumifuiiiiiiuitiiiiKiiiitiMsiiiiiiiiiiii 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 876-1882 arba 376-5996 
MmmiMHiiiHNmtHiiiiiiiiiniiiitiiiiittiii! 
MHHmiHfimmHiimiiimifiiiiiiiimiiin 

PAOSLACTJ. « P R I « AGENCY 
MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI J LIETUVA 

5 kamb. (2 mieg.) mur. bungalow. 
Centrinis oro vėsinimas 

Uždaras porčius. Garažas. Mar-
ąuette Pke. į rytus už California. 
Skambint iki 10 v. r. ir po 6 v. v. 

teL 436-6294 

Budraitis Realty Ce. 

Savininkas parduoda, dviejų auk t̂iB 
mūrin| aan% Du butai po 5 kam
barius ir beismante 5 kambarių, 
butas. 2-jų mašinų garažas. Mar-
quette Park. Prie 68 ir Artegian 
Ave. Teirautis nuo 5-8 vai. po pie
tų, šeštadienį ir sekmadienį visą 
dieną. TeL 434-0235 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Didelis ir patogus namas. Mar-
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui Pigus. $16,900. 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitą prie
statų, švarus oras, aplinka ir »«"»« 
tinka pastoviam gyvenimuL $45,000. 

Modernas 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug predų. Vieta Mar
ąuette Pke. Aukšta kokybė. Žema 
kaina. 

5 ksmtK n u jo lipu mflr. aaimit 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir 
nupirkti už $28,850. Marąuette Pk.1 

4 vienetų mūras k garažas. Mar-I 
ųuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $36300. 

5 kamb. labai Į Į Į J M — mūre na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI 

IfiNUGM. 4 kamb. butas beiamen-
te. Alarouette Pke. Skambint po 
5 v. v. tel. RE 7-8007 

mauiai dekaruetas 
butas — 2 miegami, virtuvė, galionas. 
2nme aukšte.. $180.00 mėn. Tarp Ca-
Mornia ir Western. Galima užimti 
geg. 1 d. Skambint 478-3126; vaka-

MMIM. 
ISNUOM. 3-jtį kambarių bute
lis M&rcįuette Parke. 

1 E A K O N U O M O T I 

asmeniui reikalingas 
4 kamb. butas (ne rūsy), Mar
ąuette Parke. Skambint telef. 

436-0709 

ĮTltU* WANTED VYRAI 

MACHBSISTS 
Need several maintenance Machinists 
wim at least 1 year nrinimum expen-

Mes su 50 kitom namų pardavi- ' g ^ ^ $39900 
mo įstaigom aptarnaujame pietva- (^^^ J ^ sklypas 
karių Chicagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 
be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl tarimo 
DRAUDIMO, ar norint apdausti 

Nijolė ir Paulius Zygai, katalikių 
moterų veikėja Staskevičienė iš 
Montrealk) ir kt. 

. . , , . , . , . Žodžiu sveikino nuinoninio 
tautirno darbo ratai galėtu SUK- L^ , , .^ , . . . 
„.. - . . . . .2 j", -T Cuvahoga apsknties komisiome-tis. O jų. rengiantis Grandinėles! . ' n ?r . . , xntr>». J- 1 
n - J. v . v , . inus G Vamo\nch, YMCA direk-
Zo-mecio šventei, buvo padauge- i . ^ v \ « , . , v . . 
. . . , . , . , , f : tonus C Keener, <uns leidžia ir 
Į ę j e i n e d ^ g u D a i , t a i g a l d a ^ k e - l v i s a d l e } s G r a n d i n ė l e i n a u d o t i s 
hus Kanus daugiau. Ir visi jie bu- j . . . _ . 0 . 

, Tv i . 1 reoeticųu pataspomis, Cuvahoga 
Užtat švente, • * "- -

elando įpriemesty Wiilowidc sa
vo namuose. Rečiau ji bematome 
lietuvių tarpe, lietuviškuose su
sirinkimuose ar lietuviškoje baž
nyčioje. Amžiaus našta sulėtino 
jo žingsnius. Lazdelė tapo jo nuo
latinis gyvenimo žingsnių paly
dovas. Lietuviškąjį gyvenimą 
daugiau ar mažiau seka iš mūsų 

(Nukelta į S psL) 

p^^M££b%ir£nŠ^^\XAm> AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ 
ąsos m. 99 s*.. chica«o. m. 6062*. 1 ir SVEIKATĄ maloniai jums pa-

• TEI WA 5-2787 | tarnaus 
.uiiuiiiiuuiiiiiiiiuHiiimiuiiiuiiiuiiiiiii i 

Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 
Tvirtas 2-ių •rfrltų maras. 2 butai 

ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Parke. 

Vaidis Real Estate 
2625 Wtst 7 1 * Sint! 

T«i. 731-7200 ir 737-0584 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
ir kitus kraštus 

3TEDZEVSKAS, 4065 Archer Ave 
Cfcicago. HL 60632, telef. 927-5980 

BALYS BV&RAITIS 
4243 W. 6Srd St , Gbieago, m 

767-6696 arba 778-9371 

Remkite tuoe biznienua 

4> «kprh»njD "rwu8*. ' 

vo kantnai ivei.<ti. 
įv\rkusi balandžio 8 d, praėjo 
darniai, palikusi ateičiai labai 
jautrių momentų, skatinančių ne 
tik iš darbo vagos nepasitraukti, 
bet naujais laimėjimais pasipuoš
ti. To linkėjo netoli 600 šventės 
dalyvių, su kaupu užpidę visus 
didelės auditorijos stalus. Iš 
jų virš 400 užsimokėjo po 15 dol 
už bilietą. Vėliau į kvietimus at
siliepę jau prieš savaitę nebega
lėjo gauti vietų. 

Sukakties šventė buvo pradė
ta garsiniu filmu "Grandinėlė 
prie Ramiojo vandenyno*' ir kun. 
Gedimino Kijausko specialia mal 
da. Mildos Lenkauskienės įžan
ginis žodis, žymesnių svečių pris
tatymas, greit sujungė visus da
lyvius į vieną šeimą. Algio Ruk
šėno padaryta Grandinėlės veik
los apžvalga, paįvairinta įvykių 
humoru, labai darniai įsijungė į 
šventinę nuotaiką. Visiems buvo 
proga, o ypač kitataučiams, su
žinoti ar įprisiminti, ką Grandi
nėlė yra per 25-rius metus atli
kusi. 

Kada į salę ir sceną pasipylė 
jaunieji ir vyresnieji Grandinė
lės šokėjai, svečiai kėlė ovacijas. 
Tai buvo lyg šmaikštus įvairia
spalviu gelių lingavimai mūsų pa
liktos tėvynės laukų kalneliuose 

Šakiai sekė šokius. Pro žiūrovų 
akis pralėkė trejinis, tryptinis, 
tolkašokis, mikita, greitpoikė, 
kregždelės. Rokiškio kadrilius, 
jonkelis ir kiti šokiai. Tai buvo 
didelio džiaugsmo ir entuziazmo 
šokiai. O jų pertraukose dar bu-
*o paryškinta visa eilė Grandi
nėlei svarbiu momentų. 

Iš pirmųjų GrandinėJės 13 šo
kėjų, kurios 1953 metais pradėjo 
Šokti, i sukaktuvine šventę vėKat- j mitti, Clevekūd Cotn. College et-
yyko: £ Grecevičiūtė, G. Gulbi-jninių studijų disekiorius E Fe-
naitė, G. Mariūnaitė, V. Steponą- J rench ir daujkitų 

County auditorius V Campanel-i 
la, councilmanas G. Gamber per
skaitė VVilloughby miesto me
ro E Knudson specialiai išleistą 
proklamaciją. H lietuvių žodžiu 
sveikino LB Clevelando apylin-, 
kės pirm J Malskis, įteikdamas į 
250 dol auką ir PLB pirm. B.' 
Nainys, įteikdamas 2,500 dol. 
auką, atseit už kiekvienus Gran
dinėles veiklos metus po 100 dol. 

Be čia minėtų aukų, Milda 
Lenkauskienė pranešė apie Lie
tuvių fondo 1000 dol. auką. Kle-
velandietis J. Balbota sumokės 
vieno šokėjo kelionę į Australiją, 
tai taip pat tūkstantinė auka. 
Pramoninkai A. ir F. Kungevi-
čiai atsiuntė 500.00 dol. O iš 
šventinės programos matyti, kad 
kelios dešimtys asmenų, suskirs
tytų į įvairius mecenatus, tarp 
pat gražiai parėmė Grandinėlės 
būsimus darbus. 

Bkilrnėms baigiantis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirm. B. 
Nainys, R. Giedraitytei ".teikiant 
diplomą, buvo paskelbtas Grandi 
nėlės garbės nariu, o Grandinė
lės vadovams L. ir A. Sagiams, 
Grandinėlės šokėjų vardu Daiva 
Marcinkevičiūtė, už mokymą ir 
globą, Įteikė padėkos adresą Tė
vų komiteto vardu Bronė Kazė-
nienė Sagiams įteikė sidabrinį 
medį, kad jie. metams bėgant ir 
šokėjams keičiantis, niekad ne
pritrūktų energijos ir niekad ne
sentų. 

I šventę abu didieji Clevelan
do dienraščiai atsiuntė savo ats
tovus: "Plain Dealer" atstovavo 
J Scott, o "Cleveland Press" Ele-
onor Prech. Salėje matėsi Cle
velando valgL un-to etninių 
stadijų direktorius di. Kari Bo-

r^ 
Giedros Nasvytyles-Gudauskienes 
KOMPOZICIJOS 

M YRQrr7TTX FAEK 
2-jų butą po 3 mieg. marinis. 11 

metą penuroo. Atskiros šildymo sis-
ki> į temos. Garažas. Arli 73 ir RockweU. 

$58,500. 
RITC NUOMAVIMAS 

Vimn pirkimas — Paras' " 
: ^,Į Valdymas 

Draudimai — Ineome Tas 
N otariatas — Vertimai 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir jau
niems. Kaina S2.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— Sopranui 
mentu-

su piano akompani-
Kaina $3.00 

— Žemam balsui. Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus sapti : DBAUGA&, 4545 W. 63rJ Str., 
Chicago, I1L 60639. Ilinojaus gyventojai prideda 5c/c taksų. 

J. 
6455 So. 

REALTY 
B A C E V I C I C S 
Kedae Ava. — TtMBSS 

B B P WANTXD — MCWEBT> 

GENERAL OFFICE 
Immediate opening. Varied duties. 
Accurate typing, figsre aptttude, & 
phone sMUs a mušt. Experience pre-
ferred- Near Circle Campos & Loop. 
PubHc trans. & secure 

666-8900 

Steadįy work, many benefits mrluding 

A p p l y 
BA.GCRAFT C O R P O R A T I C I S 

OF AMX20CA 
3889 West 43rd Street 

Chicago, BKMMS 
Aa SJcua- opporturuty iaipioyw 

SAW O F E i f t T O R 
Experienced. Matvel S1A saw oper-
ator. Good pay & comp. benefits. For 
informatiOD call Tom Kovacik — 

966-5700, Estension 262 
SERVICE STEEL 
Oakton. Skokie, fflinois 

Am EqueJ Opportunity Employer 

HTJ.F W A.VTED — HOTER^S 

HAmSTYUST 
for ooew salom in SW suburb of 
Bolingtirook. Or^»rtunity for 
top dollar. Call — 

Denna or Rhodora 759-7100 

&E3MININK& .. REUV:V1XN"GA 
Lengva namų ruoša ir siek tiek vi
rimo. Reikalinga nors kiek kalbė
ti angliškai. 1Q0 dol. į savaite. 
Westchesteryje. 

Skaasbint 562-55SS 

PSOGOS - OPFORCTJNITIBS 

ftOSCEaJLANEIOCS 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir •mftaojsaM 

visu rflši^ grindis. 
BTJBNTS — TeL BE 7-SUB 

PROVTNCLIOJE PARDUODAMA 
TAVERNA 

2-įą miegamų namas. 2 maS. gara
žas. Naujas tvartas. 1 akras žemes. 
Vienas savininkas per 28 metas. 24 
mylios į pietus nuo Joliet Jenay*s 
Tap, Routo 1 — Box 201, Braeevflle, 

TeL SIS — 237-8S30. 

SECatET.AKY — I. F/. \ l, 
Shopping center developers need ca-
pable, matare person with good sec-
retarial skills, shorthand. typHng. Le-
ga! experience essentiaL Good pay. 
ExceUent working conditions. Located 
off Edens Expressway. CaB 286-8383. 

N u o 
1 9 1 4 Metu 
Midland Sevings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
j e 

Sąskaitos 
lld 

FRANK ZOGAS, 
Prėskiem 

8AVINBS 
* LOAN ASSOC1ATION 

4M Archer \venue 
CMcagn. fll. 6K32 

254-4470 
S. Haiiem Avenne 

Brfdgeview, m. 0MS5 

5 H* 
pud ąnaneriy 

• Year Sariags 

yYz% 
40 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-806S 

iDEiiuiiiiiiiiiiiiiimii 

M. A. $ I M K I S 
VOTART PCBMC 

rvOOMCE T A I 
4259 8«w 

Taip pat d&rontl VERTIMAI. 
OIMTNIŲ akviettoaai, pildomi 

PILJETTBftS PRAŠYMAI Ir 
kitokia Muikai. 

PIGYKITB DABAK ! 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

VMtmtų kortelių naudojimas yra 
grafas paproty*. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet taaka Ir visti *BO-
Bxų atsiuvama turėti gražaaa visi-
tmes korteiea. 

Kreipkitea i "Draugo" adminis
traciją viaaia penasiai 

patMu kinti mflsų 

Dynamic young divorce attorney 
needs secretary with exceHent typ-
ing skills, good shorthand or dic-
tating equrpment. 

TeL — 332-3751 

T Y P I S T 
Nortbwest aide. No shorthandv 

Assist secretary in a variety of 
duties, including processing forms 
and orders. General office and 
light dictaphone. Benefits. Pleas-
asit surroundings m a small man-
agement firm. Phone 763-73&ft 

R E C E P T I 0 N 0 E S K 
Mušt be good typist. Small pka-
sant Loop office. Free hospitaliza-
tion. 

TeL ST 2-8387 

Pull time. Good typing. Lite book-
keepmg. General office duties. Sa-
lary plūs comprehensive benefit 
package. Own transportation need-
ed. Hussey Metals — 455-6330 

Sanai bppartnirtty Bmployer 

TELEVIZIJOS 
Opalvotua to 

Btaroo Ir Oro Veamtuval 

NM^LIIAS TV 
SSM W tttfc St , tet 7M-14M 

InUj'iu pmidu 
Ktei Ii ra*M 

COSMOS fŠMCĖMm iXPWCS« 
SlttNTMUU 1 LKTHV4 

ssass. HstateA S3t>,gi>i—i, m aaaw 

P H Y S I C I A N . 
West Covina, Oaltf. area with irrtereat m de«eio«j)-

mental disabiHtiea ari8 ability t o work as a part of a 
team. wi th board certifieatioiu for San Gabriel VaUey 
Regionai Center, Inc. for developmental diaabilitk* 

Duties inchjde dient aasesianent, inter-diaeiptt-
nary corifemjeeB and coornrnTmity liMnVm. Satary range 
S3270 t o $3375 per. month. T t e a ^ «eind cwt*WTltwn data 
t o : Doraftd M. Hnlhines Br. FH, Mrector, San Gabriel 
Vafley Begtoaai Center, 260 E. Harrison, Pomooa. Ca 
9174(7. 

An Bgual 

file:///venue


CtEVlLANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

periodikos, radijo transliacijų ar 
susitikimų su savo artimaisiais ir 
draugais. 

Sukaktuvininkas Vaclovas 
Kasakaitis gimęs 1898 m. bal. 5 d. 
Subačiškių k. Gudelių valsč.. 
Marijampolės apskrity. 

Aukštesnįjį mokslą išėjo Šei
niuose, Veiveriuose ir Vilniuje. 
1926 m. baigė humanitarinių 
mokslų fakultetą Lietuvos univer 
sitete. Mokytojavo Marijampolės 
gimn., mokytojų seminarijoje ir 
mokytojų kursuose, Kauno ko
mercinėje mokykloje ir 1927-36 
m. Kauno buhalterijos ir preky
bos kursuose. Ketverius metus 
1922-26 m. buvo seimo narys. 
1923 - 27 m. Lietuvos kat. mo
kytojų s-gos pirmininkas. 1927-
-40 m. Švietimo ministerijos re
ferentas ir Valstybės egzaminų 
bei cenzo tikrinimo komisijos na
rys. 1933-35 m. ėjo Valstybės te
atro direktoriaus pareigas. 1935-
-36 m. Švietimo ministerijos ta
rybos sekretorius. 

Nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpy dalyvavo ir politikoje, 
priklausydamas Lietuvos darbo 
federacijai, buvo vienas iš steigė
jų Lietuvos mažažemių ir nau
jakurių s-gos, rašė spaudoje, švie
timo, auklėjimo kultūros ir soci
aliniais klausimais. 

Kraštą okupavus komunistams, 
buvo atleistas iš tarnybos. Prie 
vokiečių 1941 m. paskirtas Švieti
mo valdybos įgaliotiniu Kaune, 
o vėliau vicedirektoriumi ir di
rektoriumi. 

Pasitraukęs Vokietijon, gyve
no Augsburgo - Hochfeldo trem 
tiniu stovykloje, kur buvo liet. 
stovyklos komiteto narys ir švie
timo bei kultūros komisijos pirm. 

S P O R T A S 
(Atkelta iš 2 pusL) 

abejas rungtynes daugiausiai taš
kų pelnė: R. Rupinskaitė 31, V. 
Juciutė 29, R. Statkuvienė 26, R 
Grigonytė 15. 

Jaunių rinktinė Rebels 
40:37 (25:20) 

Grand finalo rungtynės buvo 
įtemptos iki paskutinių minučių. 
Mūsų krepšinio prieauglis su
žaidė labai gerai prieš fiziškai pa
jėgius varžovus. Ūgio stokoja ir 
mvsą jaunių rinktinė, bet užtai 
nestokoja kovingumo, komandi
nio susižaidimo ir taiklių mėty
mų iš įvairių nuotolių. Rezul
tatyviai žaidė vis?s pagrindinis 
penketukas, tad per visas penkias 
rungtynes daugiausiai taškų pel
nė: P. Šutas 53, D. Šutas 52, S. Na
vakas 51, P. Urnevičius 48, A. Vie-
raitis 39. 

Bendrai paėmus, lietuvių krep
šininkų pasirodymą Mt Gam-
bier turnyre reikia įvertinti tei
giamai, nors ir stokojome pagrin
dinių žaidėjų visose rinktinėse. 

Dėl viešbučių trūkumo, mūsų 
krepšininkai gyveno palapinėse 
žaidynių metu, kas galėjo neigia 
mai atsiliepti į kai kurių krepši 
ninku žaidimą. Tačiau iš kitos 
pusės paėmus, tas suteikė progos 
mųsų sportininkams suvažiavus 
iš įvairių Australijos vietovių ar
čiau tarpusavyje susipažinti ir su
sidraugauti. Vadovams buvo pro
gos padiskutuoti ir planuoti Aus
tralijos" rinktinių išvykai į pasau
lio lietuvių sporto žaidynes To
ronte. Pasiruošimas žaidynėms 
vyksta pilnu tempu ir užsidegi 
mu tiek iš sportininkų tiek ir iš 
vadovų pusės. Dėl mokslo, tarny
bos, finansinių, šeimyninių ir 
kitokių priežasčių vienas kitas 
pajėgesnis sportininkas negali da
lyvauti žaidynėse, tačiau kurie 
dalyvaus, bus gerai joms pasi
ruošę. 

Sekantis Australijos lietuvių 
sportininkų susibūrimas įvyks bir
želio mėn. Sydnėjuje, Savaitę 
prieš išvykstant J žaidynes ten 
susirinks visi išvykos dalyviai ben
drom treniruotėm ir jau yra su
planuotos generalinių repeticijų 
rungtynės. 

R Sidabras 

1949 m. atvyko į JAV ir Cleve-
lande dalyvavo LB, Altos ir Bal-
fo darbuose, eidamas {vairias pa
reigas. 

Prieš 16 metų, mirus jo žmo
nai Marijai, Sukaktuvininko gy
venimas pasirūko daugiau vie
natvės ir poilsio keliu. Daž
nai lankomas ir prižiūrimas Čepu
lių šeimos (sūnus Rimantas tu
rįs magistro laipsnį iš chemijos, 
Linas studijuojąs geologiją, Dai
na — stud. pritaikomąjį meną ir 
Edvardas 14 m.) bei kitų arti
mųjų Kasakaitis veda pensininko 
dienas ir gali mesti žvilgsnį į pra
eitį ir gražiais prisiminimais dar 
kartą išgyventi mūsų valstybės 
laisvojo gyvenimo dienas. 

Sukaktuvininkui dar daug ilgų 
ir sveikų metų! 

KELIONĖ PO EGIPTĄ 

Kultūrinės vakaronės - popu
liarūs renginiai Clevelando lie
tuviuose. Juos rengia LB apylin
kė, Ateities klubas rr kitos orga
nizacijos. Tai yra tikrai didelės 
vertės kultūros, meno, politikos, 
istorijos paskaitos, pranešimai, 
dažnai paįvarinti skaidrėmis bei 
kitomis vaizdinėmis priemo
nėmis. 

Balandžio 7 d. Ateities klubo 
surengtoje vakaronėje Milda Len 
kauskienė gausią auditoriją nu
kėlė į Egiptą, jo tūkstančiais me
tų skaičiuojamą praeitį ir gan 
skurdžią dabartį. Puikios skaid
rės, darytos dr. E. Lenkausko iš 
turistinės kelionės, vedžiojo klau
sytojus po faraonų rūmų, šven
toves, mauzoliejų likučius, pira
mides ir kitą jų civilizacijos ir 
kultūros paminklų pasaulį. 

Egipto dabartis, kaip retame 
krašte, yra taip artima praeičiaL 
Atrodo, kad istorija sustojo prie 
Nilo krantų. 

Milda Lenkauskienė, būdama 
puiki kalbėtoja, ne tik aiškino 
spalvotas skaidres, bet ir lankytų 
istorinių vietų praeitį, surinkus 
medžiagą iš įvairių šaltinių. E-
gžpto istorija pilna ne tik karų, 
žudynių, intrigų, vergovės, bet ir 
dievų, faraonų ir technikos ste
buklų gadynė. 

Ir tikrai Romas Bridžius, Atei
ties klubo pirm., atspėjo susirin
kusiųjų mintį, nuoširdžiai padė
kodamas prelegentei už puikią 
kultūrinę pramogą. 

Buvo išstatyta įspūdingų suve
nyrų, įsigytų iš kelionės po Egip
tą. Klausytojai geriau pažino 
kraštą, apie kurį skaitome beveik 
kiekvienos dienos spaudos pusla
piuose. Prie kavutės ir pyra
gaičių, klausytojai pateikė kalbė
tojai klausimų. 

DRAUGAS, ryer!H».x~»tf, 1978**. bi&m**?o Tr»«r 21 £. 

koma klebono kun. Gedimino 
Kijausko, SJ. 

LB Clevelando apylinkė, orga
nizuodama vakarones, turtino 
Clevelando lietuvių kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimą. Tai jau
tėm visi, kurie šiomis vakaronė
mis domėjomės ir jose lankėmės. 
Dėl to priklauso Jurgio Malskio 
pirmininkaujamai apylinkės val
dybai nuoširdi padėka. 

St.B. 

— Niekad neprivalu nusigręž
ti nuo gresiančio pavojaus ir 
mėginti pabėgti. Jei taip darai, 
padvigubinsi pavojų. Bet jei jį 
sutinki kaip mat ir be krūpčioji
mo, perpus sumažinsi pavojų. 
Niekad nebėk nuo ko nors. 

W inston t hurehill 
— Tikrasis mūsų turto sai

kas, kiek būtume verti, jeigu 
netektume savo pinigų. 

Parts Pnps 

Su a, a. prof. dr. Jonu Puzmu atsisveikinant, nuleidžiant mokslininko karstą. Kairėje klūpo: velionio duk
tė Aldona čepėnienė, žmona Konstancija, sūnus Algimantas. Stovi: duktė Živilė ir žentas Rimvydas Tamo
šiūnai, žentas Vytautas Čepėnas, marti Vilte, vaikaičiai ir kiti artimieji. Toliau karsto nešėjai: dr. K. Pem-
kus, dr. A. Razma, dr. V. Maciūnas, dr. J. Jakštas, J. Kapočius. Br. Kviklys Nuotr. A. šeštoko 

lioliką dainų ir jos plokštelė pa
sirodys rinkoje už poros mėnesių. 

Parajpijos šventėje pamaldose 
ir pietuose kviečiami visi daly
vauti. 

SUNKIAI SERGA 
Veroniką Nagevičienę, gen. VIa 

do Nagio-Nagevičiaus našlę ir ak
tyvią visuomenininke ištiko pa
ralyžius. 

Juozas Krygeris, buvęs teismo 
prokuroras, sunkiai susirgo, pa
daryta operacija viduriuose. 

Abiems ligoniams linkime 
greit pasveikti ir grįžti į mūsų 
tarpą. 

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS 

Balandžio mėn. 29-30 ateiti
ninkų šeimos šventė. 

Gegužės 7 d. šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos mokinių pir 
moji komunija. 

Gegužės 13-14 d. Vytauto Rau-
linaičio memorialinė meno dar
bų paroda. 

Gegužės 21 d. Literatūrinė po-

tuomi paremti lietuviškąjį spor 
tuojantį jaunimą. 

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS VAKARONĖS 
Daug kas Bendruomenę nori 

suvesti į švietimo bei kultūros 
reikalus, kai pati Bendruomenė 
iš esmės yra visapusiška — jai 
turi rūpėti visos gyvenimo sritys. 
Juk lietuvybė, arba lietuvišku-

Kanadoje. Apie 70 2aibo narių nu- siškai neįdomūs. Vakarones lan-
mato šiose žaidynėse dalyvauti, kydavo tarp 20 ir 60 asmenų, 

Clevelando lietuviai kviečiami taigi palyginti nedaug. Vienos 
kuo gausiau atvykti papietauti ir būdavo ramios, kitos ir karštes

nės, priklausydavo nuo aptaria
mo klausimo aktualumo. Prie 
"karštųjų" klausimų, pavyzdžiui, 
priklausė santykiai su ok. Lietu
va, kai kurių veikalų "pornogra
fija" ir kt. 

Vakaronių organizavimo di
džiąją naštą daugiausia nešė 
Viktoras Mariūnas, iš pradžių 
LB apylinkės valdybos pakvies
tas, vėliau būdamas ir valdybos 

mas, yra tas dvasinis lietuvio tu- narys. Buvo, deja, ir tokių, kurie 
rinys, kuriam priklauso ir lietu- dėjosi esą vakaronių iniciatoriais, 
visko švietimo, ir tautinės kul- bet pačiose vakaronėse nė karto 
tūros, ir visuomeninių bei politi- nepasirodė. Vadinas, pasak patar-
nių siekimų rūpesčiai, pastangos, lės, genys margas, bet pats gyve-
darbai. Pagal tai, kas i ką dau- nimas dar margesnis. Vakaronių 
giau yra linkęs, kas kam yra ge- ddyviai didžiai vertina apylin-
riau pasiruošęs, kas kokiai sri- kės valdybos narį Vladą Bacevi
čiai kompetentingesnis. Tad toks čių —jis išvirdavo kavos, pavai-
ir yra natūralus bendruomeni- šindavo ir sausainiais. Tai bu-
nis "pasidalinimas darbo sriti- ronių dalis. Vakaronėms patal
inis", vo taip pat neatskiriama vaka-

Prieš penkerius metus LB Cle- p a s davė DMNP parapija, tvar-

pietė su rašytoja Aurelija Bala- M * Ą f P ^ į ^ *S*2L 
Šaitiene. 

Gegužės 27 d. Mirusiųjų karių 
paminėjimas. 

Birželio 4 d. šv. Kazimiero lit. 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas. 

Birželio 11 d. O. Mikulskienės 
kanklių studijos mokinių rečitalis. 

Birželio 18 d. Dievo Motinos 
N.P. parapijos parengimas. 

Birželio 25 d. Kar. Juozapavi
čiaus šaulių kuopos gegužinė. 

METINIAI SUSIRINKIMAI 

Amerikos Lietuvių tarybos Cleve
lando skyriaus metinis susirinki
mas įvyks balandžio 28 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių namų žemutinėje 
salėje. Organizacijos įprašomos 
atsiųsti po tris registruotus atsto
vus, Lietuvių Bendruomenės Cle
velando apylinkės metinis susi
rinkimas Šaukiamas gegužės 7 d., 
sekmadienį 4 vai. p.p. Dievo Mo
tinos N.P. parapijos kavinėje. 

INGRIDA IR ROMAS 
BUBLIAI 

džiaugiasi penktuoju vaiku. Iki 
šiol ši visuomenininkų šeima tu
rėjo tris mergaites ir sūnų. Graži 
šeima padidėjo dar viena prince
se. Sveikinimai! 

V. Kasakaitis 

ATVYKSTA VYSK. 
V. BRJZGYS 

Balandžio 23 d. Šv. Jurgio pa
rapija švenčia savo Patrono die
ną. Šiemet ji bus iškilmingiau at
švęsta, nes atvyksta lietuvių vys
kupas Vincentas Brizgys, kuris 
balandžio 23 d. 10:30 vai. atna
šaus šv. Mišias, asistuojamas ke
lių kunigų, ir pasakys pamoksi*. 
Pamaldų metu giedos parapijos 
choras, vad. Ryto Babicko. 

Tuojau po pamaldų Šv. Jurgio 
parapijos salėje bus iškilmingi 
pietūs su menine programa, ku
rią išpildys Clevelando .studen
čių vokalinis vienetas "Nerija". 
"Nerijai' vadovauja Rita Cyvaift 
KJiorienė. Šis populiarus ir gra-

RAMUNĖ JUSKĖNATTĖ 

jau sėkmingai pravedusi 6 savai
čių audimo kursus, organizuoja 
antrą laidą. Kursai prasidės ba 
landžio 20 d. ir vyks High Tide 
— Rock Bottom patalpose, 1832 
Coventry Rd. Cleveland Hts, tel. 
321-8500 

Jei atdrastų bent 6 lietuvės 
klausytojos, tokie kursai galėtų 
būti dėstomi ir lietuvių kalba. 
Taip pat galimos ir individualios 
pamokos pagal susitarimą. 

V.R. 

SPORTO KLUBO ŽAIBO 
PIETŪS 

Balandžio 30 d., sekmadieni, 
naujosios parapijos apatinėje sa
lėje ruošiami sporto klubo Žaibo 
pietūs, kurie prasidės tuoj po lie
tuviškų pamaldų ir tęsis apytik
riai iki 3 vai. p,p. Pietūs ruošia
mi paremti LSK Žaibo sportinin
kų dalyvavimui Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynėse; kurios ivyks 

va ruošti vakarones, kurių tiks- j 
las buvo susirinkus didesniu ar 
mažesniu besidominčių būriu pa
sikalbėti aktualiaisiais klausi
mais. Šioms vakaronėms rūpėjo 
viskas — lietuvių kalba, litera
tūra, Lietuvos istorija, tautinės 
bendruomenės bei visuomenės 
reikalai, lietuviškas švietimas ir 
tautinė kultūra, su lietuvių tau
ta ir Lietuva kokiu nors būdu su
siję kitų tautų asmenys ir t t Iš 
pradžių mėginta paskaitininkais 
kviesti "užsieniečius" — buvo 
atvykę dr. P. Jonikas, prof. Br. 
Vaškelis, P. Jurkus. Bet Šitai pa- į 
sirodė LB apylinkei per brangu:] 
pajamos nesibalansavo su išlai
domis. Tad toliau reikėjo verstis 
vietinėmis jėgomis. Vakaronėse 
įvairiais klausimais yra kalbėję 
A. Augustinavičienė, S t Barzdu-
kas, V. Kavaliūnas, V. Mariū
nas, prof. J. Jakštas, jaunosios V. 
Augulytė, dr. D. Tamulionytė, 
dr. J. Kavaliūnaitė, R. Balytė 
(rašau K atminties,tad atsipra
šau tuos, kurie čia praleisti). Po 
pranešimų paprastai visuomet 
taip pat būdavo ir interesuotų 
dalyvių keliamo klausimo apta
rimas. Clevelando bėda ta, kad 
nebūdavo kam vakaronių apra
šyti. Tad iškeltosios mintys taip 
ir neišeidavo plačiau. Pavyz
džiui, vietiniam mūsų laikraščiui 
šie pokalbiai taip pat buvo vi-
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. 

"Draugo" adresas: 4545 West 
63rd St., Chicago, UI. 60629. 
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žus dainos vienetas įdainavo ke-, birfclio 26 - liepos 1 d. Toronte, 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
Lietuvon Kariuomenę ir kitus lietuvišku* kūrintus, tai 
ST. 25 h- 28. Viso 24 kūriniai, kurios primins Lietuvą. 
btiteul: 

Karo Mokyklos choras: KUR LYGŪS LAUKAI 
KARS MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO VTLKO MARSAS 

Sf'TFMS TAMSI NAKTU2ĖL6 
1. Pttraoka* Ir V Dineika vAfDYLOS MALDA 

SENAS KANKLININKAS 
Karo Muziejuje — Vėliavos ouleidimas I • n dali* 

Graužinio Ir Antano Dvariono Įvairūs {dainavimai. 
ffent suminėti reikėtų daug vietos. Siu abejų albumų tik 
112.50 su persiuntimą. 

Užsakymus sfųskite fctao 
DRAUGAS, 4545 W. S3rd St., Chicago, II I . 60629 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZiNUI mirus, 
jo žmonai KONSTAHCIIAI, sūnui mGMflNTlJI, 
dukroms ALDONAI eEPENENH ir ŽIVILEI TAMO
ŠIŪNIENEI, jų šeimoms bei visiems giminaičiams 
reiškiame užuojautą, kartu liūdime. 

Lietuvi* Fondas 
LF Taryba ir Valdyba 

-

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir RENALDAS F. DAIMI0 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 S t GalHonta Avoaut 
Telefonai U 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-67 South Hormrlage Aveoua 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika y Evans 
laidotuvių Direktoriai 
6845SCXJWWESTERNAVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL 7 3 7 - 8 6 0 0 
TeL 7 3 7 - 8 6 0 1 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Dtrokforty Asociacijos Nariai 

INTAKAS M, PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8807 SO. LTTTAMCA AVE TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C, LACK (LACKAKVICZ) IR SŪNŪS 
2814 W. 28rd PLACE VTrginia 7-8672 
2424 W. 69tb STREET TeL BEpnbtic 7-121S 
11028 Southwest fflgfeifsy, Palos Hflls, DL TeL 974-4410 

PETRAS MELIONAS 
4848 SO. CAUFOBNIA AVĖ, TeL LAfayette 84572 

JUMIS P. ftUDMIN 
8819 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1188-89 

POVILAS U RIDIKAS 
8854 SO. HALSTED STBfET TeL YArds 7-1911 

ŪSAITIS - tmus 
1446 80. SOth AVE, CK33B0. n i . TeL OLympic 2-1608 

S1 
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DRAUGAS, pnrAtadfrnJft, 1978 m. balandžio mėn. 21 d 

X SoL Dana Stsnkaityte šį 
sekmadieni, balandžio 23 d., 3 
vai p. p. duos koncertą "Drau
go" premijuoto romano "Po 
Damoklo kardu" premijos įtei
kimo iškilmėse Jaunimo centro 
salėje. Akompanuos muz. Al
vydas Vasaitis. Laureatas 
rašyt Anatolijus Kairys tars 
žodį Premiją mecenatu Ados 
ir Andriaus Skučų vardu įteiks 
ir žodį pasakys kun. dr. Juozas 
Vaškas. Po Dailiojo žodžio 
koncerto kavinėje susitikimas 
su rašytoju ir programos at-. 
likėjais. 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

VYKĘS KONCERTAS 

x Batfo Chicagos apskrities 
valdyba kviečia metinį narių, 
Balfo darbuotojų ir prijaučian
čių susirinkimą, kuris įvyks ba
landžio 30 d., sekmadienį, 12 
vai Balfo centro įstaigoje (2553 
W. 69 St., Chicagoje). Susi-; Balandžio 9 d. Šautių namuo-
rinkime numatyta Balfo centro s e įvyko įdomus koncertas, i 
valdybos pirmininkės M. Rudie- Koncertą paruošė P. Mieuulis1 

nės žodis, apskrities valdybos s u * Trimito" orkestru ir pasi-
apyskaitiniai ir kontrolės ko- kvietęs talkon solistus A Bun-
misijos pranešimai, apskrities tina te, A. Paulikaitį ir Šaulių 
valdybos ir kontrolės komisijos r'nktinės chorą. Suruošė rim-
rinkimal Balfo seimo ir kiti t o s muzikos koncertą, kurį pa-
Balfą liečia klausimai. į dovanojo Muzikologijos archy-

X Šv. Kazimiero seserų re- i viri. Programoje buvo atlikta 
mėjų 59-sis seimas įvyks balan-; * « fortepijonu Mocarto sona-
džio 30 d., sekmadienį, vienuo- t o s su orkestru. Orkestras at-
iyno patalpose. Prasidės 11 vai. l i k o R- Schumanno, J. S. Ba-
šv. Mišiomis vienuolyno koply- cno> Chopino, Tchaikowakio, 
•Soje. Visi kviečiami. j J°bn Philip Sousa, L. Beetho-

X 4*Cicero Life" aprašė Mil - ; v e n ° i r lengvai klausytojams 
dos Bendinskaitės ir Viktoro suprantamus kompozitorių ma-
Sato jungtuves, įiėdami ketver- žcsnius kūrinius. Programą di-

Ctevelando Grandinėlės 25 m. sukakties proga, vadovą Liudą Sagį sveikina PLB valdybe* pirm. Bronius 
Namys, įteikdamas savo asmenišlcą dovaną—medžio raižinį. Scenos gi'urnoje dalis Grandinėlės jaunimo 

X Zita Burneikytė - Petkevi
čienė, kūno kultūros specialistė, 
laikinai perėmė mokytojos pa
reigas vakarais St_ Xavier kole
gijoj daniškos gimnastikos sri
tyje. Zita praeitą vasarą gili
nosi fizinio lavinimo moksluose 
Vokietijoj, Švedijoj ir Danijoj, 
o žais metais Chicagos danų 
komisija The OUerup Commit-
tee. jai siūlo 4 mėnesių stipen
diją tęsti studijas Danijoje. 
Jaunoji mokytoja tuo tarpu ati
dėjo šiuos planus ateičiai, nes 
gale mokslo metų išsikelia nuo
latiniam gyvenimui j Seattle, 
Wash., kur jos vyras, aeronau
tikos inžinierius, Juozas Gedi
minas Petkevičius nuo balan
džio 1 d. pradėjo darbą Boing 
Commercial Aircraft kompani-
joj. 

X Klumpia suneŠimss Lietu
vio sodyboje šį sekmadienį, nuo 
2 vai po pietų, akt. A Brinkai 
visas šokdinant, o akordeonis
tui Jonui Šiugždmhu grojant. 
Užkandis. Visi laukiami pasi
žiūrėt, pasiklausyti, hiacintais -
tulpėmis pasigrožėti ir pasigim
nastikuoti. 

X Dubauskaitė išliko gyva. 
Užvakar dienos 4*Chicago Sun-
Times". Cicero "Life" ir kiti 
laikraščiai ir radijo stotys pa
skelbė, kad auto nelaimėje žu
vo A. Dubauskaitė. Pasirodo 
žuvo su ja važiavusi kita mer
gaitė, o Dubauskaitė buvo su
žeista, bet išliko gyva. 

x Lietuvos Dukterų pavasa
rio baltas ruošiamas balandžio 
22 d. Jaunimo centre, ša? a-
karšta vakarienė. Puiki pro
grama. L. Bichr.evičiaus muzi
ka. Įvairūs laimėjimai. Paren
gimo vadovės Olgos VaičaJtkcės 
teL 582-8784. (pr.). 

X Tauragės krabas kviečia vi
sus } tradicinį Motinos dienos 
proga rengiamą banketą gegu
žės 6 d., šeštadienį, 7:30 vai 
vak. šaulių namuose, 2417 W. 
43 S t Bus motinų pagerbimas, 
šalta ir šilta vakarienė. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas 
8 doL Rezervacijom skambint 
telef. 4764417. (pr.). 

X Suėjus dviems metams nuo 
a. a. Raimundo Grigaliūno, Jr„ 
mirties šv. Mišios bus atlaiky
tos už jo vėlę balandžio 23 d., 
7 vaL ryto Our Lady of the 
Mount bažnyčioje, 2414 S. 61st 
Avenue, Cicero, I1L Giminės ir 
pažjstami kviečiami dalyvauti 

(pr.). 

X Albinas Kurkuns, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodraan £ 
Reosh&vr, Ine, patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7918. 

fsk) 
X 1978 m. keHotihj | VDnių 

tvarkaraštis jan paruoštas. Tei
raukitės pas Hariu Kielą. 6557 
Su. Talman A ve., Chicago, HL 
«M29 telef 737-1717. (ve.). 

X Reikalinga rsitfarinkš — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Assodation oi Chicago. 

847-7747. / ik , ) . 

tą nuotraukų. Jaunoji yra at
vykusi iš okup. Lietuvos. 

X Ričardas Estka, diplomuo
tas ekonomistas, stambios nu
mizmatinės prekybos savinin
kas Brighton Parke, Chicagoje, 
buvo j "Draugą" atvykęs. Pa
sinaudodamas paskelbtu knygų 
atpiginimu, nusipirko įvairių 
leidinių už didesnę pinigų 
sumą. 

X Bronė Motušienė, Chica
gos Balfo apskrities valdybos 
iždininkė, maloniu laiškeliu pa
dėkojo "Draugui" už gerą in-

rigentas labai skoningai prave
dė. Daina Olivija Mielhilytė pa
skambino fortepijonu solo L. 

P. Mieliuliui už padovanotą ir 
paruoštą koncertą ir visiems 
programos dalyviams. Progra
mą pranešinėjo Viktoras Mie-
liulis. Po koncerto, Ramoniui 
grojant, buvo šokiai. Klausyto
jų tarpe buvo atvažiavusių iš 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

—Beethoveno "Elyza". Solistė Kenoshos ir kitų tolimesnių vie-
Aldona Buntinaitė padainavo J. **- Klausytojai buvo patenkin-
Gruodžio "Rūtą", VL Jakubėno u h" pageidavo, kad dažniau to-
"Gėlės iš šieno" ir VI. Jakubėno ^ų koncertų būtų. 
harmonizuotą "Plaukė antela".| Sveikintinas P. Mieliulio žy-
Sobstas Alfredas Paulikanis pa- g ^ organizuojant jaunimą į to-
dainavo P. Mieliulio parašytus ^ mllzikini darbą. Chicagoje 
du veikalus — "Baltos snaigės'* | jaunimo groiančių įvairiais in-
ir gitarai ir fortepijonui paly- strumentais vra nemažai. Prie 

— Chemikės Aldonos K. Baly
tės • Valicenti, gyv. Dovvners 
Grove, DL, Amoco b-vės chemi
nių tyrimų informacijos moksli
ninkės, straipsnį "Kokių duome-

Hteratūroa kursą magistro 
laipsniu. Dabar tame pačiame 
un-te mokytojauja ir ketina ra
šyti daktarinę disertaciją. Atei
tyje, jei sąlygos leis, numato 
studijuoti teisę. 

— Toronto L. N. Moterų dai
nos vienetą sudaro Aldona Dar
gytė - Byszkiewicz, Aldona Jan-
kaitienė, Ada Jucienė, Laima 
Mačionienė, Valė Siminkevičie-
nė ir Aldona Skilandžiūnienė. 

— Toronto ateitininkų šventė 
bus gegužės 6—7 d. Pr'sikėli-
mo par. patalpose, šeštadienį 
bus šokių vakaras su menine 
programa, kurią atliks Cleve-
lando mergaičių sambūris "Ne
rija". Sekmadienį — pamaldos 
ir įžodis. 

LATVIJOJ 
— Vytautės Žilinskaitės, ži

nomos lietuvių feljetonistės, kai 
kuriuos feljetonus spausdina 
okup. Latvijos laikraščiai 

šis lankėsi Toronte ir Hamil
tone. 

— Estų Meno centras, vado
vaujant poniai Puhm, balandžio — Rašytojo V. Bubnio apysa-
9 d. jos rezidencijoje surengė, ką "Baltasis vėjas" išleido 
baltiečių meno parodos peržiū- j "Liesmos" leidykla Rygoje. Iš-

j rą, kurioje buvo išstatyti 35 pa-! vertė D. Avuotina, apipavidali
nu cheminių tyrimų mokslinin-1 v e i k s l a i k 1 6 skuiptūrų. Iš he-lno dailininkė Dž. Purvina. 

dint. choras dainavo su orkest
ru A. Vanagaičio "Ulonai" ir S t 
Šimkaus "Kai aš jojau per ža-

— ir aisiun5 v^Jdvbos' ^ . ^ į " Orkestravo P. Mie-
paskirtą 20 doL auką. T ^ J * * * * - Kaip matome muzikiniai 
jame. 

gero noro gali turėti net kelis 
panašius orkestrus. A. In. 

ŠAKIŲ APSKR. KLUBO 
VEIKLA 

Dėko-
kūriniai nesudėtingi, klausyto-
jui lengvai suprantami, todėl 

x Savo lietuviškų knygų rin- klausytojai plojimais padėkojo. 
kinius, pasinaudodami knygų į Muzikologijos archyvo orga-
atpiginimu "Drauge", papildė : n-zatorius Juozas Žilevičius ati- tis susirinkimą atidarė ir vedė. 
J.Gustainis (Don Mills). Va-j darė koncertą, pasveikindamas Pradžioje pagerbta atsistojimu 
lentina Šerkšnas :hicago),! susirinkusius ir padėkojo muz.: mirusioji narė J. Cselienė. Pe

reito susirinkimo protokolas 

Šokiečiai sėkmingai tęsia savo 
veiklą. Susirinkime Vyčių sa
lėje dalyvavo gražus narių bū
relis. Pirmininkas J. Laurinai 

Juozas Ližaitis (Baltimore), 
Felicija Gresiūtė (Chicago), 
Antanas Matukas (Chicago). 
Visiems dėkojame. 

X V. Dovydaitis, gyv. Lake 
Worth, Floridoje, pasinaudoda
mas "Draugo" paskelbta lietu 
viškų knygų išpardavimu, užsi
sakė knygų už didesnę sumą. 

kai pageidauja iš chemijos pa 
tentų" atspausdino balandžio -
gegužės mėn. Journal of Che
mical Information and Campu-
ter Sciences, šis straipsnis yra 
jos paskaita, skaityta Amerikos 
Chemikų s-gos konvencijoj, įvy
kusioj Chicagoje pr. m. rugp. 29 
— rūgs. 2 d. Ten ;n buvo vie
na iš 4-rių chemikų simpoziumo 
grupėje, kurioje diskutavo tą 
klausimą ir atsakinėjo į kon
vencijos narių klausimus. Lily 
Resarch laboratorijos iniciaty
va dabar 
VVTsconsino. 
Michigan 
mikų konferencija Indianapoly- £ 
je, InoL, Butler universiteto = 
rūmuose gegužės 24—26 d., kur E 
chemijos patentų diskusiniam 

tuvių dailininkų buvo matyti 
kūriniai — Račkaus, Stončiūtės-
Kuolienės. Dagio ir dr. Plioplio. 
Dalis tų kūrinių , bus išstatyti 
baltiečių parodoje gegužės 10 
— birželio 4 d. Hart House ga
lerijoje. Jos atidarymas įvyks 
gegužės 10 d., 7:30 vaL vak. 
Tuo metu bus ir baltistikos stu
dijų dienos Toronto universi
tete. 

— Ričardas Prialgauskas To-

BRAZILIJOJ 
— Ses. Luzia, lietuvaitė pran-

criškietė, kelerius metus dirbusi 
Santa Catarina valstijoje, šiuos 
mokslo metus (kovą — lapkritį) 
lanko dvasinio atsmaujinimo 
kursus Pranciškonų seminarijo
je Petropolyje prie Rio de Ja-
neiro. Kursuose dalyvauja 16 
seserų ir 10 kunigų iš įvairių 
pranciškonų vienuolijos šakų ir 

ronto universitete baigė anglų Brazilijos vietovių. 

ir rengiama regionalinė £jTilliiiiiiiiiiitiiiiiiiirilltlllllltitlfltlllllinilftiillllllliiiiilliiii?tiiitliiiini uiilliilllili t'H 
ino, Illinois, Indianos, 5 E 
no ir Ohio valstijų che- = ^ ^ F\ A I I f^ f*K § D R A U G O 

priimtas be pataisų ar papildy-
imų. Revizijos komisija, suside-
jdanti iš J. Jurkšaičio, A. Ben- Į planui sudaryti ir būti simpo-
j doraičio ir M. Mockaitienės, '• zhuno grupės moderatoriumi _ 
! padarė klubo reviziją, patikri- yra pakviesta chem Aldona K | 

X Leonas Dambrauskas, Mi- no pajamas ir išlaidas už pra- Balytė - ValicentL 5 
chigan Cty, Ind., savo laiške-eltą laiką, rado atskaitomybę Į _ 67 instrumentalistai. Pa- I 
"Draugui" išreiškė pageidavi- į vestą tvarko je. Rev. komisijos j šaulio lietuvių dienų dainų šven- | 
mą. kad daugiau vietos būtų Į pranešimas susirinkime priim-! tėję Toronte dalyvaus per tūks- E 
skiriama lietuvių jaunimo rei-1 tas be pataisų ir papūdymii. i tantis dainininkų ir Uet tautinių E 

Kadangi artinasi vasaros pikni- j instrumentų orkestras. Jau už- E 
kų laikotarpis, tai jau iš anksto siregistravo šie vienetai: Čiurlio-
susirūpinta sudaryti gegužinės 
darbuotojų sąrašą. Ir Čia pasi
siūlė padėti ve'kl'osios Šakie
nės Dumčienė. Mockaitienė ir 
Vizgirdienė. Laukiama, kad bū-

I 
| Dailiojo Žodžio \ 
' K O N C E R T A S I 

- I r -

kalams. Kartu atsiuntė ir 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 4 doL — 
Povilas Norkus; po 3 doL — 
S. M niota, P. Kalvaitis; po du 
doleriu: F. Gresiūtė, Teodoras 
Papartis, S. Barauskas. Vi
siems dėkojame. 

x Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos Chi-

nio ansamblio 24 ir šv. Kazi
miero lit. mokyklos 7 kankli
ninkės. Vadinas, vien iš Ceve-
lando vyksta 31 instrumenta
listas. Iš Chicagos vyksta 11 

simpsis piknikas pasiseks, kaip! (iš B. Pakšto ansamblio), Det-
ir eilė bivusiųių. Šakiečiai vis roito šaulių kanklių orkestras 
ca^enra ir kitu or^anizaciių i$ 8 instrumentalistų ir Toron-
veiklą. Dariaus ir Girėno posto to Stp. Kairio vieneto 17. Viso 

Romano Premijos 
Įteikimas 

Laureatas ANATOLIJUS KAIRYS 

D. Saliklytė 
ateitininkų pirm., 

Chicagos studertųl 
sveikina savo i saukiamas š, kolegą Viktorą Naką, laimėjusį j 28 d. Lie uvių Tautinių namų 

6422 So. Kedzie Ave 
Programoje numatyta: pirmi-

cagos skyriaus susirinkimas j veikimo 65 metų paminėjimui 67 iro'Tttmentalistai. Dainų | 
nutarta duoti skelbimą už 15 šventės orkestro reikalus tvar- = m. balandžio mėn. 

Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo Į salėje, 
premiją Nuotr. Lino Meilaus 

dol. Einamuose reikaluose na
riai pageidavo, kad kvietimai į 
susirinkimą būtų siuntinėjami 

X Balandžio 22 d^ rytoj, 7:30 j ninko ir vald. narių pranešimai, j žymiai anksčiau ir kad pagal 
vaL vak. Šv. Antano parapijos j einamieji reikalai Paskaita 
salėje Cicero Ateitininkų tradi- j kun. A. Kezys, SJ., kalbės apie 
cinis Pavasario vakaras. Karš- j Pensilvanijos hetuvhis, paįvai-
ta vakarienė, jaunimo paruosta 
meninė programa, turtingas lai 
mės šulinys, šokiai ir kaip vi
suomet — linksma šeimyniška 
nuotaika. Visi kviečiami ir lau
kiami, (pr.). 

X Mieli Abiturientai! Jau 
laikas ruoštis ir vietas rezer-
vuotis į jums rengiamą susipa
žinimo ir pristatymo pokylį, 
kuris įvyks gegužės 20 d., 7 vai. 
vak. Sheraton Inn restorane, 
9333 S. Cicero Ave. Pokylį ren
gia Liet. Moterų Federacijos 
Chicagos klubas talkininkaujant 
Motinų komitetui Dėl rezerva
cijų kreiptis į V. Aleknienę teL 
238-6378. (pr.). 

x Westmont, HL, parduoda
mas mūr. 17 metų namas. Gra
žus kiemas, 2-jų maš. garažas. 
Tik keli blokai iki traukinio, 
mokyklos, etc. Kaina $61.900. 
Skambinkite 9. Gvklienei (bro-
ker) teL 832-9817. (sk.). 

rindamas paskaitą skaidrėmis, 
o pabaigoje parodys spalvotą 
garsinį filmą "Ten kur anglių 
kalnai styri". Visi skyriaus na
riai, jų šeimos ir svečiai ma
loniai kviečiami dalyvauti 

(pr.). 
X Jaunimo šokiai įvyks šeš

tadienį, balandžio 22 d., 8:00 
vai. vak. Jaunimo centre. Gro
ja STORAGE "rock" grupė. 
Šokiai rengiami sporto žaidy
nių proga, kuriose dalyvauja 
Cleve!ando, Detroito ir Chica
gos sportininkai. (pr.). 

X Panevėžiečių pobūvis su 
menine dalim, vakariene ir šo
kiais bus gegužės 6 d., 7 vai 
vak. B. Pakšto salėje, 38 ir Ca-
lifornia Ave Kviečiami visi 
Įėjimas 7.50 doL Kvietimus 
užsisakyti ir staliukus rezer-] 
vuoti pas A. Koiicc M. PR! 
8-6742. (pr.) 

galimybes būtų skelbiami laik
raščiuose. Pirm. J. Laurinaitis 
pažadėjo atsižvelgti į pageida
vimą. Susirinkimui pasibaigus, 
nariai prie užkandžių ir kavu
tės artimai pabendravo, pasi-
ka'bėio savo k'ubo ir kitais 
aktualiais reikalais. 

9. Tamulis 

x 
X Dėmesio A S. D. h- Korp! 

Mes taisome ir dengiame j Vytis nariams: Šv. Jurgio su-
visų rfišių stogus. Turime daug 
patyrimo. Esame apdrausti. 

Kreipkitės į 
ARVYDA KIELA 
telef. 434-9655. 

eiga įvyksta balandžio 23 d., 
sekmadienį, Msdame Curie gim
nazijoje (Archer ir Pulaski). 
Prašome rinktis 9:30 vai. ryto 
su vasarine uniforma ir baltais 

(sk.), (sportiniais batais. l&'h 

Prof. dr. J. Jakštas, Liet Istorijos 
draugijos pirmininkas, atvykęs iš 
Clevelando į Chicagą, kalba su 
a. a. prof. J. Puzinu atsisveikinimo 
akademijos metu 

ko komp. Alfonsas Mikulskis, 
10400 Brighton, Bratenahl, 
Ohio, 44108. Orkestrai jau turi 
gaidas ir smarkiai ruošiasi Dai
nų šventei 

KANADOJE 
— Lietuvos laisvinimo byla 

Helsinkio - Belgrado šviesoje ir 
kas yra Amerikos Lietuvių Ta
ryba — simpoziumas įvyks ba
landžio 30 d., sekmadienį, 3 vai 
po pietų Toronto Lietuvių na
muose. Simpoziumą globoja 
Toronto Lietuvių namų valdy
bos visuomeninės veiklos komi
tetas. I simpoziumą vyksta' jĖ 
Altos pirm. dr. Kazys Bobelis jž 
ir vicepirmininkai Teodoras S 
Blinstrubas, dr. Leonas Kriau-'s 
čelhlnas ir dr. Kazys Šidlauskas. = 
I simpoziumą įėjimas laisvas, t 

! Visuomenė kviečiama dalyvauti, s 
— Montrealio lituanistinei į 

mokyklai ir šiais metais numa- f 
j tomą provincinės valdžios pa- \ 
rama. įdomu ką pasiūlys Kve- r 
beko partija. Būtų galima drą- T 
siau kalbėti, jei mokinių būtų Y 

I daugiau. Lietuviai prisistato 5 
bendru 78 skaičiumi (kartu su §• 
seminaru), o pvz. italai — su E 
3,400 mokinių Į 

— Kun. Laurynas Kemėšis, I h 
kurį laiką gyvenęs ir darbave- r 
sis Australijoje, jau treji metai: j[ 
gyvena Kanadoje, talkindamas J | 
savo broliui Lionginui, kuris s 
klebonauja Tressakme, Ont. 15 

Dalyvauja soliste Dana Stankaityte 

Akompanuoja Alvydas Vasaitis 

Sekmadieni balandžio 23 d., 1978 m. 
3:00 vai. popiet 

J A U N I M O C E N T R E 
C H I C A G O J E 

Mecenatai Aida ii Andrius Skučai 
BILIETAI GAUNAMI: 

DRAUGE, 4545 W. 63rd St., Chicago, m. 
ir MARGINIUOSE, 2511 W. 69th SI , tol. 778-4585 § 

Bilietu kaina: $4 ir $5 I 
Nuotr. Liao Meil&us Skusis rifcnamia sno, U &eo*6-| In««M«i ' ' f " " » ^ " » . U H i m t i m a 

» 


